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Feith László  összeállítása   Fotó: internet

Elhúzódó iraki kormányalakítás
NAGYVILÁG

A SZAVAZATOK ÚJRASZÁMLÁLÁSA ÉS A HOSSZADALMAS POLITIKAI 
EGYEZTETÉSEK UTÁN A NAPOKBAN VÉGRE MEGALAKULT AZ ÚJ IRAKI 
KORMÁNY. A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT MEGELŐZŐ IDŐSZAK, ILLETVE 
AZ AZÓTA ELTELT MINTEGY FÉL ÉV ESEMÉNYEIT TEKINTI ÁT A NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONTJÁNAK 
(NKE SVKK) ELEMZÉSE.

RÖGÖS ÚTON

Barhám Száleh kurd 
politikus lett Irak elnöke.
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Feith László  összeállítása   Fotó: internet

Elhúzódó iraki kormányalakítás Az iraki legfelsőbb bíróság 
2018. augusztus 19-én rati-
fi kálta a közel-keleti ország-

ban még három hónappal korábban 
tartott választások eredményét 
– ezzel elindítva azt a folyamatot, 
aminek legkésőbb november kö-
zepére kormányalakítással kellett 
zárulnia. Ám ehhez bármely leendő 
koalíciónak parlamenti többségre 
– a 329 képviselői helyből 165-re 
– volt szüksége, így nem meglepő 
módon a tárgyalások (2014-hez ha-
sonlóan) nagyon elhúzódtak. Kiss 
Máté Attila, az NKE SVKK szak-
mai gyakornokának „Irak válasz-
úton – a 2018-as parlamenti válasz-
tások értékelése” című elemzése a 
szavazás előzményeit, eredményét 
és várható hatásait részletezi.

MOZGALMAS HÓNAPOK
A választások előtt a kormányzatnak 
sikerült az elmúlt évekhez képest vi-
szonylag stabil biztonsági helyzetet 
kialakítania a közel-keleti országban, 
ahol ugyanakkor továbbra is fenn-
állnak az etnikai és vallási alapú tö-
résvonalak, bár e tekintetben szintén 
megfi gyelhetők bizonyos változások.

2017-ben több problémával kellett 
megbirkóznia az iraki vezetésnek, 
hiszen az ország szuverenitását már 
nem csak az „Iszlám Állam” nevű 
terrorszervezet veszélyeztette: a 
kurd függetlenedési törekvés a ko-
rábbinál hangsúlyosabb kihívásként 
jelent meg. Az erről szóló referen-
dum után határozott fellépést mutató 
Haider al-Abadi miniszterelnöknek 

2017 végére sikerült látszólag erős 
pozíciót kialakítania az országban, 
emellett a nemzetközi közösség is 
elismerte lépéseinek szükségességét. 
A kurdisztáni légtér lezárásával és 
Kirkuk visszafoglalásával kikénysze-
rítette, hogy a kurd pártok feladják 
aktuális elszakadási törekvéseiket 
és tárgyalóasztalhoz ülve rendezzék 
a kialakult helyzetet – mutat rá az 
elemző.

A 2018. májusi parlamenti válasz-
tások előtti időszak más tekintetben 
is mozgalmasnak bizonyult. A regná-

5

A szavazatok újraszámlálása 
a parlament alakuló ülését is elodázta.

Muktada 
asz-Szadr
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ló miniszterelnököt, Haider al-Abadit 
és a hivatali elődjét, Núri al-Málikit 
is a soraiban tudó síita Dawa ket-
tészakadt, s a két vezető saját pártot 
alapított. A Szaddám Huszein buká-
sa után meggyengült szunnita cso-
portok továbbra is súlytalanok, míg 
a kurdok politikai válságon mentek 
keresztül – elsősorban a már említett 
sikertelen függetlenségi referendum-
nak köszönhetően. A két meghatá-
rozó erő, a Kurdisztáni Demokrata 
Párt (Kurdistan Democratic Party 
– KDP) és a Kurdisztáni Hazafi as 
Unió (Patriotic Union of Kurdistan – 
PUK) között a 2017. szeptember 25-i 
referendum miatti ellentétek tovább 
mélyültek, s a felek egymást hibáztat-
ták Kirkuk elvesztéséért is, így nem 
meglepő, hogy 2014 után ismét külön 
listákat állítottak a választásokra. 
Mindez hozzájárult a kurd szavazatok 
megosztásához és elaprózódásához.

CSALÁS KIZÁRVA?
2018. május 12-én az iraki polgá-
rok negyedik alkalommal adhatták 
le szavazataikat parlamenti válasz-
táson azóta, hogy Szaddám Huszein 
rezsimjét 2003-ban megdöntötte az 
Amerikai Egyesült Államok vezette 
koalíció. A jelöltek 329 parlamenti 
helyért szálltak versenybe. Érdekes-
ség, hogy az iraki törvények értelmé-
ben a képviselőhelyek 25 százalékát 
(83 helyet) nőknek biztosítják.

Kiss Máté Attila kiemeli: az iraki 
választások története során ez volt 
az első, amit teljes mértékben elekt-
ronikus módon bonyolítottak le. A 
bagdadi kormány összesen 135 millió 
dollárért vásárolt közel 70 ezer sza-

vazógépet. A dél-koreai Miru System 
által fejlesztett, biometrikus azonosí-
tást alkalmazó eszközök segítségével 
ki akarták zárni a választási csalás 
lehetőségét, de alkalmazásuktól egy-
úttal azt is remélték, hogy lényege-
sen kevesebb idő, a korábbi több 
hetes procedúra helyett egy nap alatt 
elérhetőek lesznek az eredmények. 
További óvintézkedésként minden, 
szavazásra jogosult személynek ren-
delkeznie kellett választási azonosító 
kártyával is.

Az új rendszer másik célja az volt, 
hogy a 2018. május 10-én szavazó 
fegyveres erők tagjai ne tudják több-
ször leadni a voksukat. A korábbi 
választások során ugyanis volt, aki 
előbb egyenruhásként, majd pedig 
civilben is az urnákhoz járult. Az utó-
lagos értékelések alapján azonban a 
szavazógépek nem váltották be a hoz-
zájuk fűzött reményeket: több vissza-
élés is történt, aminek következtében 
elrendelték a szavazatok újraszámo-
lását.

MEGLEPETÉSGYŐZTES
Az előzetes várakozásokkal szemben 
a szavazásra jogosultak csupán 44,52 
százaléka ment el voksolni, azaz a 
közel 24,5 millióból 10,8 millió fő. 
A számok jelentős visszaesést mutat-
nak: első ízben maradt 60 százalék 
alatt a részvételi arány, amit ráadásul 
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A jelöltek 329 
képviselői 

helyért szálltak
 versenybe.

Muktada asz-Szadr hívei 
a győzelem után.

A választás szigorú biztonsági 
intézkedések mellett zajlott.
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választásról választásra csökkenő 
tendencia jellemez. Ennek több oka 
is lehet – jegyzi meg az elemzés 
szerzője. Az állampolgárok már a 
kampányidőszak alatt több alkalom-
mal kifejezték, kiábrándultak az iraki 
politikából. Mindemellett számos he-
lyen kritizálták a képviselőjelölteket, 
akik posztereikkel a helyi mártírok 
képeit letakarva kampányoltak. Az 
alacsony részvételi arányhoz szintén 
hozzájárulhatott, hogy kijárási tilalom 
és útzárak akadályozták a szavazók 
eljutását a választókörletekbe. Egyes 
helyeken, így Bagdad területén, a tö-

megközlekedést is korlátozták. Bár 
a kampányidőszakot több incidens 
zavarta meg, az iraki kormány által 
bevezetett szigorú biztonsági intéz-
kedéseknek köszönhetően a szavazás 
napján nem történt semmilyen na-
gyobb rendbontás vagy merénylet.

A választás eredményét 2018. május 
18-án jelentette be a legfelsőbb vá-
lasztási bizottság. Ennek alapján a 
legtöbb, szám szerint 54 helyet a síita 
hitszónok Muktada asz-Szadr ve-
zette Szajrún koalíció szerezte meg. 
Mindez óriási meglepetésként hatott, 
tekintettel arra, hogy előzetesen Ha-
ider al-Abadi regnáló miniszterelnö-
köt tartották favoritnak, legnagyobb 
kihívójának pedig Núri al-Málikit 
tekintették. Asz-Szadr egyébként nem 
indult képviselőként, megőrizve azt 
a hagyományt, hogy vallási vezetők 
nem vállalnak politikai pozíciót Irak-
ban – mutat rá Kiss Máté Attila.

Második lett a Hádi al-Amíri vezet-
te Népi Mobilizációs Erőkhöz köthető 
Fatah (47 hely), míg Haider al-Abadi 
Győzelem Koalíciója harmadikként 
zárt (42 hely). Őket a Kurdisztáni 
Demokrata Párt, illetve a választások 
egyik legnagyobb vesztese, a Núri al-
Máliki irányítása alatt álló Szövetség 
a Jogállamért követte (25–25 hely).

MERRE TOVÁBB?
A jelenlegi iraki törvények szerint 
a választási végeredmény hivatalos 
bejelentésétől számítva maximum 90 
nap van a kormányalakításra; ehhez 
a 329 fős parlamentben a kabinetet 
adó koalíciónak minimum 165 hely-
lyel kell rendelkeznie. Mivel május-
ban egyik párt sem szerzett abszolút 
többséget, majd az újraszámlálás 
nyomán a legfelsőbb bíróság csak 
2018. augusztus 19-én ratifi kálta a 
választások eredményét, a kormány-
alakítási procedúra hosszan elhúzó-
dott. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
Irakban Szaddám Huszein diktátor 
2003-as bukása óta megosztva gya-
korolja a hatalmat az ország három 
legnagyobb etnikai-vallási csoportja: 
a miniszterelnököt a síita arabok, a 
házelnököt a szunnita arabok, míg az 
államfőt a kurdok adják. Ez utóbbi 
tisztségről 2018. október 2-án dön-
tött a parlament, amely a PUK 58 
éves jelöltjét, a kurd Barhám Száleh-
et választotta meg. Ő aztán a beik-
tatása után kevéssel a veterán síita 
politikust, Adel Abdul Mahdi-t bízta 
meg a kormányalakítással.

Az iraki parlamenti választás 
rámutatott arra, hogy az ország la-
kossága belefáradt a szektariánus 
ellenségeskedésbe és egyre inkább 
hajlandóságot mutat olyan pártok és 
pártkoalíciók támogatására, melyek 
képesek alternatív politikai prog-
ramokat hirdetni. Kiss Máté Attila 
megállapítása szerint a síita politikai 
elit továbbra is domináns szerepet 
tölt be, amit a szunnita politikai 
elit válsága és a kurd pártok teljes 
megosztottsága egészít ki. Elemzése 
végén a szakember rámutat: a még 
mindig fennálló társadalmi, gazdasá-
gi és biztonsági problémák ugyanak-
kor már középtávon is alááshatják az 
ország elmúlt évben stabilabbá vált 
helyzetét.

7

Alacsony részvételi 
arány jellemezte 
a 2018-as iraki 
választásokat.

A kormányalakítási nehézségek 
miatt Irak több városában 
zavargások törtek ki.

A voksok újraszámlálása 
előtt gyulladtak 

ki a raktárak, ahol a 
szavazólapokat tárolták.
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A japán önvédelmi haditengerészet 2020-
ban hadrendbe állítja az első, lítium-ion ak-
kumulátorokkal felszerelt Soryu-osztályú 
vadásztengeralattjáróját. A Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) által készített, 84 méter hosszú 
ORYU (SS 511) vízre bocsátására a Kobe mellet-
ti hajógyárnál került sor. A hajó a Soryu-osztály 
11. tagja, gerincét még 2015 márciusában fektet-
ték le. A speciális, nagy teljesítményű akkumulá-
torokat a GS Yuasa szállította. Ezeket két Kawa-
saki 12V 25/25 dízelgenerátor és négy Kawasaki 
Kockums V4–275R Stirling, az atmoszférikus 
levegőtől független hajómotor töltheti fel ener-

giával. A hajó hat 533 milliméter űrméretű torpedóvető csövébe a japán Type 
89 nehéz torpedó mellett UGM–84C Harpoon, hajók elleni irányított rakéta is 
tölthető.                                                                                                        Jane’s

A japán önvédelmi haditengerészet 2020-
ban hadrendbe állítja az első, lítium-ion ak-
kumulátorokkal felszerelt Soryu-osztályú 
vadásztengeralattjáróját. A Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) által készített, 84 méter hosszú 
ORYU (SS 511) vízre bocsátására a Kobe mellet-
ti hajógyárnál került sor. A hajó a Soryu-osztály 
11. tagja, gerincét még 2015 márciusában fektet-
ték le. A speciális, nagy teljesítményű akkumulá-
torokat a GS Yuasa szállította. Ezeket két Kawa-
saki 12V 25/25 dízelgenerátor és négy Kawasaki 
Kockums V4–275R Stirling, az atmoszférikus 
levegőtől független hajómotor töltheti fel ener-

NAGYVILÁG Trautmann Balázs összeállítása

Hat új gyártású páncélozott járművet vehetett át Thomas 
Silberhorntól, a német védelmi minisztérium parlamenti 
államtitkártól Dragutin Dakić tábornok, montenegrói ve-
zérkari főnök a Golubovci légibázison. A Mercedes-Benz 
G-osztályú terepjárókból kialakított gépkocsik elsősorban 
járőrözési, bázisvédelmi feladatokat láthatnak majd el. A 
Bundeswehrben és a német szövetségi rendőrségnél Enok 
néven ismert járművek háromliteres, 184 lóerős OM642 
turbódízel motorjával a 6100 kilogrammos autó akár 
100 km/h-s sebességre is képes, míg a hatótávolsága 
közúton elérheti a 700 kilométert. Mindezek mellett, a 
G-osztályhoz méltóan, remek terepjáró képességekkel is 
rendelkezik.                                                Mercedes-Benz

 A svédországi Vidsel térségében sikeresen megtörtént az 
első légiharc-rakéta indítása egy JAS–39 Gripen E fedél-
zetéről. A 39-8 oldalszámú tesztrepülőgép segítségével 
a fegyverzet és a póttartály viselkedését is vizsgálták. A 
repülések során az új generációs Gripenről először egy 
póttartályt oldottak le, miközben a gép repülési jellemző-
inek, paramétereinek változását fi gyelték meg. Egy másik 
felszállás során egy IRIS-T infravörös önirányítású rakétát 
indítottak a gép bal szárnyvégén lévő pilonról. A kísérleti 
repülések során probléma nem lépett fel, így a Brazília 
által is megrendelt típus tesztelési programja késedelem 
nélkül folytatódhat tovább.

SAAB

SIKERES TESZTEK

ÚJ AKKUMULÁTOR, ÚJ KÉPESSÉGEK

8 MAGYAR HONVÉD
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KÍNAI SIKER PAKISZTÁNBAN

Két évnyi karbantartást, felújítást és modernizálást kö-
vetően kihajózott Jokoszukából az amerikai haditengeré-
szet 7. fl ottájának zászlóshajója. A USS BLUE RIDGE 
(LCC–19) még idén januárban hagyta el a szárazdokkot, 
majd kötött ki a számára kijelölt móló mellett. A kifejezet-
ten fl ottaparancsnoki feladatokra szánt hajót 1969-ben bo-
csátották vízre és 1970. november 14. óta áll hadrendben. 
Eredetileg 2017 augusztusában, 14 hónapnyi javítás után 
kellett volna ismét kihajóznia, de a felújítás közben talált 
problémák miatt elhúzódtak a munkálatok. A költségek is 
alaposan megnőttek: 60 millió dollár volt a számla végösz-
szege.

Stars and Stripes

GUSZTÁV OKOSABB LETT

KIHAJÓZOTT A RANGIDŐS

Jelentős üzletet kötött Pakisztánnal Kína: 48 darab, 
precíziós csapásmérő képességgel rendelkező Wing 
Loong II, távolról irányítható repülőgépet szállíta-
nak a közép-ázsiai ország légierejének. Az MQ–9 
Reaper „ihlette”, az amerikai típushoz hasonlóan 
szintén turboprop hajtóművel rendelkező kínai gép 
akár 20 órán keresztül képes a levegőben marad-
ni, maximális hasznos terhelése 480 kilogramm. A 
szárnyak alatti pilonokra irányított rakéták és bom-
bák helyezhetők el, de a fedélzeti kamerarendszer-
rel a Wing Loong II alkalmas felderítő, megfi gyelő 
feladatok ellátására is. Ezt segíti a 9000 méteres 
maximális repülési magasság, így észrevétlenül és 
sokáig képes személyeket, objektumokat, területe-
ket „szemmel tartani”.

scmp.com
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Lézervezérlésű lőszerrel bővült a SAAB által 
gyártott Carl Gustaf gyalogsági rakétavető kíná-
lata. Ehhez az amerikai Raytheon mérnökeire és 
technológiájára volt szükség. Az új, precíziós ra-
kétahajtású gránát bunkerek, megerősített állások, 
könnyű páncélozott vagy csapatszállító járművek 
ellen használható, közel 2000 méteres távolságig. 
A tervek szerint a félaktív lézervezérlésű, tehát 
külső célmegjelölést igénylő, akár zárt helyekről 
is indítható rakétákkal az amerikai hadsereg sza-
kasz-, míg a tengerészgyalogság rajszinten is haj-
szálpontos csapásmérő képességhez jut 2020 után.

SAAB
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Miután Csombók János dandártábornok egy 
esztendőn át töltötte be a NATO-missziók 
egyik legjelentősebb tisztségét, a KFOR pa-
rancsnokának helyettesi posztját, a pristinai 
Film City táborban ünnepélyes keretek között 
átadta beosztását Reinhard Ruckenstuhl dan-
dártábornoknak. A rendezvényen Salvatore 
Cuoci vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka – 
méltatva és megköszönve a dandártábornok 
munkáját – a koszovói szolgálat után járó 
NATO Balkán medált és az olasz hadsereg 
Commemorative Medal for Meritorious Ser-
vice Abroad nevű elismerését adományozta a 
távozó parancsnokhelyettesnek, aki emellett a koszovói és az amerikai szervezetek 
kitüntetését is kiérdemelte, továbbá magyar emlékplakettet kapott.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados

►

►

►

    Több területen is bővült a Koszovóban szol-
gáló katonák – így a mintegy 400 fős magyar 
kontingens – egészségügyi ellátása. A KFOR-
művelet sürgősségi és sebészeti életmentő szintű 
biztosítását a nemzetek közös megegyezéssel és 
fi nanszírozással, kiszervezett képesség (Role-2 
Basic) segítségével fedik le. A részes nemzetek 
döntése és támogatása révén most alapszintű és 
sürgősségi fogászattal is kiegészült a szolgálta-
tások köre. Emellett a Role-2 Basic képességet 
működtető cégnek sikerült megállapodást kötnie 
az Országos Vérellátó Szolgálattal is. Ennek ér-
telmében ezután hazánkból is be tud szerezni 
vért és vérkészítményeket a kórház üzemeltetője.

Dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes
Fotó: Kozák Piroska százados

Ünnepélyes keretek között kapták meg az egyéni 
beosztásban szolgáló magyar katonák a koszovói 
külszolgálatért járó NATO-medált a pristinai Film 
City táborban Reinhard Ruckenstuhl dandártábor-
noktól, a KFOR osztrák parancsnokhelyettesétől. 
A rendezvényen Salvatore Cuoci vezérőrnagy, a 
KFOR parancsnoka köszönetet mondott az elmúlt 
időszakban végrehajtott munkáért és együttmű-
ködésért, amellyel a KFOR parancsnoksága pro-
fesszionális szinten vezeti a Koszovóban szolgáló 
alegységeket és a 29 nemzet tagjaiból álló misz-
sziót. A magyar katonák a KFOR-parancsnokság 
minden területén szolgálnak: a törzsigazgatói 
beosztástól a hadműveleti vagy protokollfeladato-
kon keresztül egészen a felderítő tevékenységig.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados
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Ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek meg 
az 1956-os forradalom eseményeiről Bosznia-Her-
cegovinában, a szarajevói NATO- és EUFOR-
parancsnokságok egyéni beosztásaiban szolgálatot 
teljesítő magyar katonák, valamint az MH EUFOR 
Kontingens 22. váltásának személyi állománya. Az 
ünnepségen – amelyen jelen volt Horváth Gábor dan-
dártábornok, az EUFOR-parancsnokság törzsfőnöke, 
Papp Tibor ezredes, a szarajevói NATO-parancsnokság 
törzsfőnöke és Hajas László alezredes, véderőattasé is 
– Pósa Krisztián, Magyarország szarajevói nagykövete 
mondott beszédet. Ezt követően elismerések átadására, 
illetve a NATO-parancsnokság vezetőinek részvételé-
vel fogadásra is sor került.

Hubler Ildikó főhadnagy
Fotó: Somodi Zsolt Attila zászlós
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Az Európai Unió Mali Kiképzési Misz-
sziójának (EUTM Mali) fő kiképzőbá-
zisán, a fővárostól 60 kilométerre fekvő 
Kourikolóban dolgozó, hat katonából 
álló magyar lövészkiképző csoport tag-
jai hamarosan befejezik külszolgálatu-
kat. Az ebből az alkalomból rendezett 
medálparádén kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként a parancsnokságon szol-
gáló Talpas László ezredes, nemzeti 
rangidős adta át nekik az EUTM Mali 
szolgálati medált. A misszió fő feladata 

Mali hadseregének kiképzése, mellyel az Európai Unió hozzájárul az ország 
és a régió stabilitásának növekedéséhez. Hazánk idén jelentette be, hogy a 
Magyar Honvédség több lépcsőben közel 20 főre bővíti a misszióba telepített 
katonáink létszámát.                  Kép és szöveg: Polonyi Gábor Gyula százados

MEDÁLPARÁDÉ 
MALIBAN

Az MH Nemzeti Támogató Elem – Afga-
nisztán a NATO RUN elnevezésű futóver-
seny mintájára, a sport közösségépítő sze-
repét szem előtt tartva hirdette meg azt a 10 
kilométeres futást, amelyre mind a nemzet-
közi törzstiszti és tanácsadó csoportokban, 
mind pedig a kontingensszerű szervezetek-
ben – MH Nemzeti Támogató Elem, MH 
Biztosító Szakasz, MH Különleges Műve-
leti Kontingens – szolgáló magyar katonák 
örömmel jelentkeztek. A helyi viszonyok 
között kellemesnek mondható 34–36 Cel-
sius-fokban mind a 30 résztvevő szintidőn 

belül teljesítette a távot. Az első helyet Mánya Máté őrvezető szerezte meg, de az afganisztáni 
magyar katonák nemzeti rangidőse, Dóra László alezredes is példamutató teljesítménnyel, 
negyedik helyen ért célba.                                                Kép és szöveg: Oláh László alezredes
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ISMÉT HAZÁNKBAN RENDEZTÉK A JAS–39 GRIPENT HASZNÁLÓ ORSZÁGOK 
KÖZÖS REPÜLŐHARCÁSZATI GYAKORLATÁT. A LION EFFORT 2018 KERETÉBEN 
MAGYAR, CSEH ÉS SVÉD FELSÉGJELŰ, NEGYEDIK GENERÁCIÓS 
VADÁSZBOMBÁZÓK HAJTOTTAK VÉGRE KÉT HÉTIG KOMPLEX REPÜLÉSI 
FELADATOKAT MAGYARORSZÁG LÉGTERÉBEN. ELŐFORDULT, HOGY EGYSZERRE 
TIZENNYOLC REPÜLŐGÉP IS A LEVEGŐBEN VOLT.
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A Gripen vadászgépekkel kap-
csolatos tapasztalatok megosz-
tása, a műveleti képességek 

fejlesztése, valamint a NATO-ban 
alkalmazott eljárások és módszerek 
gyakorlása céljából – Lion Eff ort 
elnevezéssel – ismét közös repü-
lőharcászati gyakorlatot tartottak a 
JAS–39-eseket használó országok ha-
zánkban. A svéd légierőtől (Svenska 
Flygvapnet) nyolc, a cseh légierő-
től (Vzdušné síly Armády České 
republiky – VzS AČR) négy, az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázi-
son állomásozó Gripenek közül nyolc 
gép vett részt a fi ktív konfl iktusokat 
szimuláló komplex feladatok végre-
hajtásában. A brazil légierőt (Força 

Aérea Brasileira – FAB), a dél-afrikai 
légierőt (Suid-Afrikaanse Lugmag – 
SAL) és a thai légierőt (Kong Thap 
Akat Thai – KTAT) megfi gyelők 
képviselték. A gyakorlat összetett 
légi hadműveleteinek (Combined Air 
Operations – COMAO) végrehajtását 
egy, a NATO geilenkircheni bázisáról 
Kecskemétre áttelepült AWACS lég-
térellenőrző repülőgép is támogatta.

– A Gripent használó országok légi-
erői közötti rendszeres együttműködés 
igénye már 2007 környékén, vagyis 
azt követően megfogalmazódott, hogy 
a Magyar Honvédség is hadrendbe ál-
lította a JAS–39-eseket. A Svédország 
vezetésével formálódó közösségnek 
kezdetben hazánk, Csehország és a 
Dél-afrikai Köztársaság volt a tagja, 
később pedig Thaiföld és Brazília is 

csatlakozott a csoporthoz. Az akkori 
elképzelések közt azonban csak az 
üzemeltetéssel kapcsolatos folyamatos 
információcsere, a hadműveleti és a 
logisztikai együttműködés lehetősége-
inek kidolgozása szerepelt. Rövidesen 
azonban egy közösen végrehajtandó 
gyakorlat igénye is felvetődött ezek-
kel a negyedik generációs vadászgé-
pekkel. A kezdeményezésnek azonnal 
az élére álltunk és felajánlottuk, hogy 
2009-ben megszervezzük Magyaror-
szágon a Gripent használó országok 
csoportjának első közös repülőharcá-
szati gyakorlatát. Persze akkor a mos-
taninál jóval kevesebb gép települt 
át Kecskemétre, de a résztvevők az 
erőpróba értékelésekor egybehang-
zóan megállapították: a közös munka 
nagyon eredményes, tanulságos, ha-
tékony és hasznos volt. A jövőbeni 
együttműködés rendszerének legfon-
tosabb szabályaiban is sikerült akkor 
nagy vonalakban megállapodnunk: 

Galambos Sándor    Fotó: dr. Toperczer István alezredes
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rotációs rendszerben, háromévente 
más és más – Gripent üzemeltető – 
ország szervezi majd meg ezeket a 
gyakorlatokat, amelyeknek a neve 
mindig Lion Eff ort lesz. Ennek meg-
felelően a Gripenek második „talál-
kozójának” 2012-ben a svédországi 
Ronneby városka melletti repülőtér 
adott otthont. Ezen már lényegesen 
többen voltunk, mert a gyakorlaton 
a svéd, a cseh és a magyar vadász-
gépek mellett a dél-afrikai légierő 
JAS–39-esei is részt vettek. Az 
általuk megrendelt Gripenek 
utolsó négy példánya ugyanis pont 
akkorra készült el, így hazarepülé-
sük előtt még bekapcsolódhattak a 
közös feladatok végrehajtásába. A 
következő gyakorlat megrendezé-
sét, 2015-ben Csehország vállalta, 
a gépek a Čáslav-i légi bázisról in-
dultak – idézte fel az együttműködés 
elmúlt évtizedének történetét Ugrik 
Csaba dandártábornok, a kecskeméti 
repülőbázis parancsnoka.

A rotációs elv alapján az idei gya-
korlatot a Dél-afrikai Köztársaság-
nak kellett volna megrendeznie. A 
meghívókat ki is küldték, a Gripent 
használó országok negyedik találko-
zójára azonban ennek ellenére mégis 
Kecskeméten került sor.

– Iszonyatos összegbe került volna 
az áttelepülés logisztikai biztosítása. 
A Szaharától délre eső terület (Fe-
kete-Afrika) fölött ugyanis nagyon 
bonyolult átrepülni, a part vonalát 

kellett volna követnünk. Légi után-
töltéssel a távolság nem is okozna 
gondot, de például a tenger fölötti 
légi út biztosításához hajókra is szük-
ség lenne, hogy egy baleset esetén 
kimenthessék a bajba jutott pilótákat 
a vízből. Egy ilyen hosszú út terve-
zésekor az esetleges kényszerleszál-
lásokhoz szükséges tartalék repterek 
kijelöléséről, valamint ezek haszná-
latának anyagi vonzatairól is szük-
séges egyeztetni az adott országok 
hatóságaival. Végül a svéd, a cseh és 
a magyar légierő parancsnokai tavaly 
arra jutottak: a túlzott járulékos költ-
ségek miatt nem tudják elfogadni a 
dél-afrikaiak meghívását – indokolta 
az érintett európai országok döntését 
Ugrik tábornok.

A közös gyakorlat szükségességét 
azonban senki nem kérdőjelezte meg, 
ezért a Gripent használó országok 
2017-es konferenciáján hazánk be-
jelentette: a rendelkezésre álló nem 
egészen egy év alatt képes felkészül-
ni a negyedik találkozó megszerve-
zésére.

– Nagyon leegyszerűsítve úgy 
is fogalmazhatunk, hogy „kíván-
ságlista” alapján terveztük meg a 
feladatsorokat: megkérdeztük a 
leendő vendégeinktől, mit szeretné-
nek gyakorolni. Mind a hat érintett 
ország jelezte részvételi szándékát, 
különleges igény egyik fél részéről 
sem merült fel. A svédek és a csehek 
átrepültek Kecskemétre, míg Thai-
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földről nyolc, Brazíliából és a Dél-
afrikai Köztársaságból pedig két-két 
pilóta vett részt megfi gyelőként a 
feladatok végrehajtásában. A techni-
kusokat, a tervezőket, a műszakiakat 

és a logisztikusokat is beleértve 
valamivel több, mint kétszázhar-
minc külföldi katona dolgozott 
két hétig Kecskeméten – sorolta a 
parancsnok.

A Lion Eff ort 2018 repülő-
harcászati gyakorlat idejére az 
MH 12. Arrabona Légvédel-
mi Rakétaezred 2K12 Kub és 

Mistral légvédelmi ütegei célkövetési 
feladatok végrehajtására áttelepültek 
a repülőbázisra. A Gripenek irányí-
tását az MH Légi Vezetési és Irányí-
tási Központ munkatársai végezték, 
és a harcparancsok is Veszprémből 
érkeztek. A gyakorlat előkészítésé-
ben és lebonyolításában támogató-
ként – szakterületüknek megfelelően 
– az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis szinte teljes személyi 
állománya részt vett. A hadműveleti 
feladatokat Langó Viktor és Tősér 
Péter őrnagyok koordinálták, a gya-

korlat igazgatója Gróf Gergely 
alezredes, az alakulat repülő-
műveleti főnöke volt.

– A résztvevők nem-
zetközi kötelékben, fi ktív 
konfl iktusokat szimuláló 

helyzetekben komplex 

feladatokat teljesítettek. Ezeknek a 
gyakorlatoknak ugyanis az elsődle-
ges célja, hogy a közösen végrehaj-
tott légi harcászati feladat során fej-
lesszük a Gripenek alkalmazása terén 
már meglévő műveleti képességeket, 
valamint látóhatáron belül és kívül, 
különböző méretű kötelékekben gya-
koroljuk a NATO szövetségi rendsze-
rében alkalmazandó támadó- és vé-
delmi légi szembenállási műveletek 
átfogó tervezését, végrehajtását. A 
közös repülési feladatok ugyanakkor 
lehetőséget nyújtottak a harcászati 
szintű vezetési és irányítási módsze-
rek bővítésére, valamint a Gripene-
ken az elmúlt tizenkét évben elvég-
zett fejlesztések és az új eszközök 
használata során szerzett felhasználói 
tapasztalatok megosztására is. A cse-
hektől például a légtérrendészeti fel-
adatok végrehajtásával kapcsolatban 
jutottunk hasznos információkhoz, a 
svédek pedig a különböző nemzetkö-
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zi hadműveletekben történő részvé-
telükről tartottak nagyon tartalmas, 
érdekes előadásokat – kapcsolódott a 
beszélgetésbe Gróf alezredes.

A gyakorlat a Dunántúl fölött, vala-
mint Kecskemét, Eger, Mezőkövesd 

és Poroszló légterében 
zajlott. A meghatározó 
harcászati feladatokat a 

részt vevő nemze-
tek katonái délelőtti 
felszál lásokkal , 
összetett légi had-
művelet (Combined 
Air Operation – 
COMAO) keretében 
hajtották végre.

– A „kék” és a 
„piros” oldal gépei 
küzdöttek naponta 

másfél, két órát a légtérben, parancs-
nokaik irányítása alatt. Egymástól 
függetlenül kapták a harcparancso-
kat, így a szemben álló felek nem 
tudtak felkészülni az „ellenség” 
manővereire. Tavaly egyébként több 
vadászpilótánk teljesítette Spanyol-
országban a Tactical Leadership 
Programme követelményeit, így ők is 
vezettek nagy gépszámú kötelékeket. 
Miután pedig a Gripenek visszatértek 
a bázisra, a feladatok végrehajtásá-
nak kiértékelése következett: a be-
gyűjtött adatok alapján egy szoftver 
ismét összeállította a „köteléket”. A 
számítógép monitorján megjelentek a 
repülőgépek, láthatóvá vált, hogy mi-
lyen útvonalon repültek, valamint az 
is nyomon követhető volt, hogy ki, 
kire, mikor és milyen találati pontos-
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sággal „lőtt” – vette át a szót ismét 
Ugrik tábornok.

A kisebb gépszámú második köte-
lékek, az úgynevezett árnyéksorok 
délutánonként szálltak fel. Ekkor 
repültek azok a kétüléses, magyar 
felségjelű Gripenek, amelyek hátsó 
kabinjaiban a thaiföldi, a brazil és a 
dél-afrikai megfi gyelő pilóták ültek. 
A harmadik „hullámot” pedig álta-
lában képzésen részt vevő külföldi 
és magyar fi atal vadászpilóták által 
vezetett gépek alkották.

– A gyakorlat alapvetően a NATO-
elvek alapján zajlott. Bár a vendég 
országok közül csak Csehország 
tagja a szövetségnek, ez semmilyen 
problémát nem okozott. A svédek 
ugyanis nagyon pontosan ismerik 
és követik a NATO harceljárásait, 
Thaiföld F–16-os és Brazília F–5-ös 
pilótái az Egyesült Államokban kap-
tak kiképzést, a Dél-afrikai Köztár-
saság pedig a Brit Nemzetközösség 

tagjaként illeszkedik a csopor-
tunkba. Az országok gépeibe 

épített fedélzeti számító-
gépek szoftverei azonban 
különbözőek, más és más 
az úgynevezett hadműve-
leti elérhetőségük. Ezért 

amikor a külföldi megfi gyelőkkel 
repültünk, egy általános, „demó” 

programot használtunk. Ebben 
nincsenek benne a magyar specifi -
kumok, viszont magát a repülést, a 
manőverek végrehajtását kiválóan tá-
mogatja – jegyezte meg a kecskeméti 
bázis parancsnoka.

A Lion Eff ort 2018 tapasztalatainak 
minden szintre és szakterületre kiter-
jedő részletes értékelése magazinunk 

megjelenésekor még tart, az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbá-
zis kijelölt állománya azonban már 
megkezdte a felkészülést 2019-re – a 
tervek szerint májustól négy hónapig 
ismét magyar Gripenek felügyelik 
majd a Baltikum légterének bizton-
ságát.
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Harckocsi-éleslövészet Szomódon

BÖLÉNYROHAM

A rövid megbeszélést követően a 
katonák bemálházták a lősze-
reket a T–72-es harckocsik-

ba, majd azok elfoglalták helyüket 
a tüzelőállásokban. Az ágyúcsöve-
ket a célpontra irányították és gyors 
egymásutáni tüzeléssel kezdetét 
vette a Bölényroham 2018 gyakor-
lat, amely a zászlóalj címerállatáról 
kapta a nevét.

– Négy harckocsi hajtott végre 
szakasz-éleslőgyakorlatot, ösz-
szesen harminckét harckocsigránát 
felhasználásával – mondta Paluska 
Balázs főhadnagy, megbízott század-
parancsnok. Hozzátette: a gyakorlat 
forgatókönyve szerint a T–72-esek 
a szakasztámpontban állást foglalva 
várták az ellenséges erőket, amelye-
ket aztán sikeresen pusztítottak el a 
125 milliméter űrméretű, sima csövű 
ágyúk lövéseivel.

A Bölényroham 2018 gyakorlat 
keretében mérték fel a tatai harcko-
csizók harcászati és lövészeti  ké-
pességeit. Az erőpróbán részt vett 
katonák nemrég kerültek a zászlóalj 
állományába, így számukra ez volt az 
első ilyen jellegű megmérettetés. De 
milyen tulajdonságokkal, adottságok-
kal kell rendelkeznie egy jó harcko-
csizónak?

– A fegyelem alapvető fontosságú. 
Ezen felül nélkülözhetetlen a megfe-
lelő helyzetmegítélés, a pontosság, a 
jó megfi gyelőképesség és a precizitás 
is – fogalmazott Paluska Balázs fő-
hadnagy.

18

ÉLESLÖVÉSZETTEL EGYBEKÖTÖTT HARCÁSZATI 
GYAKORLATOT HAJTOTT VÉGRE AZ MH 25. KLAPKA 
GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR 11. HARCKOCSI-
ZÁSZLÓALJÁNAK KIJELÖLT ÁLLOMÁNYA 
A SZOMÓDI LŐTÉREN.
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A NATO Transzformációs Parancsnoksága (Allied 
Command Transformation – ACT) Norvégiában 
tartja Trident Juncture 2018 elnevezésű gyakorla-
tát, amelyen több mint negyvenezer fő vesz részt. 
Az MH Anyagellátó Raktárbázis tizenöt katonája 
Sessvollmoen-be kiérkezve azonnal megkezdte a 
600 köbméteres F–54 gázolajos tartálypark terep-
rendezését, valamint a 150 köbméteres F–34 JET 
A–1 modul kármentőinek és tartályainak telepíté-
sét. A gyakorlat során a német–magyar együttmű-
ködés keretében kialakított képesség, a tábori haj-
tóanyagraktár üzemeltetésére is közösen kerül sor 
a francia vezetésű Modular Combined Petroleum 
Unit (MCPU) alárendeltségben.

Nagy Annamária százados
Fotó: MH Anyagellátó Raktárbázis

A NATO Transzformációs Parancsnoksága (Allied 
Command Transformation – ACT) Norvégiában 
tartja Trident Juncture 2018 elnevezésű gyakorla-
tát, amelyen több mint negyvenezer fő vesz részt. 
Az MH Anyagellátó Raktárbázis tizenöt katonája 
Sessvollmoen-be kiérkezve azonnal megkezdte a 
600 köbméteres F–54 gázolajos tartálypark terep-
rendezését, valamint a 150 köbméteres F–34 JET 
A–1 modul kármentőinek és tartályainak telepíté-
sét. A gyakorlat során a német–magyar együttmű-
ködés keretében kialakított képesség, a tábori haj-
tóanyagraktár üzemeltetésére is közösen kerül sor 
a francia vezetésű Modular Combined Petroleum 
Unit (MCPU) alárendeltségben.
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MAGYAR KATONÁK NORVÉGIÁBAN

MEGALAKULT AZ ELSŐ TARTALÉKOS EZRED

2011 óta – a Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalá-
sának részeként – a hazai katonai szállítóhelikopteres szakma 
képviselői horvát és cseh kollégáikkal együtt is felkészülnek a 
légi tanácsadói feladatok ellátására. Ismerősként köszönthették 
tehát egymást a mostani kéthetes repülőharcászati kiképzésen, 
Zadarban, ahol dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86. Szolnok He-
likopterbázis parancsnokhelyettese a többéves együttműködést 
megköszönve emléktárgyat adott át a kiképzés szervezőinek és 
vezetőinek. Az ezredes kiemelte: a módszerek, eljárások egy-
ségesítése és a közös repülések mellett fontos, hogy a kollektív 
felkészülésnek köszönhetően valamennyi résztvevő pontosan 
tudja, a másikra mindig, minden körülmény között számíthat.

Honvedelem.hu; fotó: MH 86. Szolnok Helikopterbázis
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Megalakult az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, 
amelynek csapatzászló-adományozási ünnepségét a nyíregyházi 
Kossuth téren tartották. Az ünnepségen dr. Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter a felsorakozott 360 tartalékos előtt elmondta: 
a katonák legfontosabb küldetése, hogy szolgálják az ország és 
polgárai biztonságát. Emlékeztetett: az ezred tagjai az iskola 
és a munka mellett vállalták ezt a küldetést, s ezért elismerés, 
illetve köszönet illeti őket. „Legyenek büszkék a csapatzászlóra, 
amit Magyarország köztársasági elnöke adományozott önöknek. 
Emeljék magasba és hirdessék, hogy Magyarország önálló, szu-
verén ország, emberei békére és biztonságra vágynak” – fogal-
mazott a tárcavezető.

Nyulas Szabolcs; fotó: Dévényi Veronika

KÖZÖS FELKÉSZÜLÉS ZADARBAN
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A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság és a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal 26 szervezet és mintegy 300 fő részvételével há-
romnapos komplex, civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti 
gyakorlatot tartott Szécsényben. A rendezvényen a megye egész-
ségügyi szakemberei és az Országos Mentőszolgálat speciális 
képzést kapott személyzete mellett fontos szerep hárult az MH 
Egészségügyi Központ (MH EK) orvosainak és szakdolgozóinak 
közel ötvenfőnyi állományára is. Dr. Kopcsó István orvos dandár-
tábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke, rámutatott: 
a gyakorlat éppen komplexitása és többfunkciós célja miatt fontos, 
így katasztrófa esetén ezek a szervezetek a meglévő képességeiket 
együttesen is eredményesen tudják használni.

Révész Béla; fotó: Tóth László

PTSZ-M közepes lánctalpas úszógépkocsi kezeléséből vizsgáz-
tak az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Tisza-parti 
gyakorlóterén a Magyar Honvédség öt alakulatától Szentesre 
érkezett gépkezelők. A PTSZ-M képes különböző vízi akadályok 
leküzdésére, miközben rendkívüli teherbírása miatt alkalmas 
lövegek, kerekes és lánctalpas tüzérségi vontatók, páncélozott 
szállítójárművek és gépkocsik, valamint emberek szállítására 
vízen 10 tonna összsúlyig – ezáltal pedig katasztrófavédelmi 
helyzetben is kiválóan használható. A hathetes tanfolyam során a 
javarészt újonc gépkezelők elsajátították mindazokat az elméleti 
és gyakorlati ismereteket, amelyek ennek a sokrétűen alkalmaz-
ható kétéltű szállítójárműnek a kezeléséhez szükségesek.

Kép és szöveg: Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados

VÁLSÁGHELYZET SZÉCSÉNYBEN

PTSZ-KEZELŐK LETTEK

Oklevél-átadással ért véget a 36. nemzetközi ka-
tonai megfi gyelői tanfolyam. Az MH Béketámo-
gató Kiképző Központban Szpisják József dan-
dártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő 
és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese 
gratulált a felkészítés követelményeit eredmé-
nyesen teljesítő tiszteknek. Az ENSZ békemű-
veleti főosztálya (Department of Peacekkeping 
Operations – UN DPKO) által akkreditált kurzus 
tizenkilenc hallgatója közül tizennégyen külföld-
ről érkeztek, továbbá három magyar katona és 
egy rendőr is részt vett a háromhetes kiképzésen. 
A kurzus legeredményesebb hallgatója címet a 
Srí Lankáról érkezett Malaka Rathnayake őrnagy 
érdemelte ki.

Kép és szöveg: Galambos Sándor

MAGYAR HONVÉD

FELKÉSZÜLTEK A BÉKE ŐRZÉSÉRE
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Szándékunk szerint ezek a növendékek úgy lépnek 
ki az életbe, hogy tudják: jogaik gyakorlása mellett 
kötelezettségeik is vannak a haza iránt – mondta 
Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvé-
delmi ügyekért felelős államtitkára Debrecenben, a 
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégi-
um három, 12. évfolyamos osztályának szalagavató 
ünnepségén. Az államtitkár a középiskolának az 
oktatási rendszerben betöltött egyedülálló szerepét 
hangsúlyozva rámutatott, hogy az intézmény falai 
között olyan fi atalok készülnek az érettségire, akik 
az elmúlt évek alatt az általánostól eltérő szemléle-
tet, más életfelfogást sajátíthattak el, tudják, milyen 
a katonaélet, mi a csapatmunka, és mit jelent egy-
másért dolgozni.

Révész Béla; fotó: Tischler Zoltán

SZALAGAVATÓ A KRATOCHVILBAN
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Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvé-
delmi ügyekért felelős államtitkára Debrecenben, a 
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégi-
um három, 12. évfolyamos osztályának szalagavató 
ünnepségén. Az államtitkár a középiskolának az 
oktatási rendszerben betöltött egyedülálló szerepét 
hangsúlyozva rámutatott, hogy az intézmény falai 
között olyan fi atalok készülnek az érettségire, akik 
az elmúlt évek alatt az általánostól eltérő szemléle-
tet, más életfelfogást sajátíthattak el, tudják, milyen 
a katonaélet, mi a csapatmunka, és mit jelent egy-
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TANÁCSKOZTAK A VÉDELMI MINISZTEREK

A NATO huszonkilenc tagországának védelmi miniszterei Brüsz-
szelben tartottak kétnapos tanácskozást, amelyen kiemelten foglal-
koztak a júliusi csúcstalálkozón hozott döntések és a végrehajtásuk-
hoz szükséges politikai iránymutatások kérdéseivel. Ezek kapcsán 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy hazánk 
2015 óta következetesen emeli védelmi költségvetését, és 2024-re 
elérjük a kívánt szintet. Ugyanakkor rámutatott: a védelmi célú 
ráfordítások mellett a közös biztonsághoz történő hozzájáruláso-
kat, a nemzetközi missziókban és műveletekben való részvételt is 
azonos súllyal kell fi gyelembe venni. Hazánk például a honvédség 
szárazföldi erőinek mintegy 10 százalékát folyamatosan külföldi 
békeműveletekben tartja, ami a NATO-n belül kiemelkedően magas 
aránynak számít.                 Honvédelmi Minisztérium; fotó: nato.int

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS PARCELLÁT ÚJÍTOTTAK FEL

A Honvédelmi Minisztérium támogatásával újították fel a rá-
kosszentmihályi régi temető első világháborús parcelláját, ahol 
a harcok folyamán súlyos sebesülést szenvedett, majd az annak 
következtében fellépő későbbi betegség miatt elhunyt kato-
nák nyugszanak. Az avatáson Németh Szilárd – a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes – be-
szédében kiemelte: a kormány és a honvédelmi tárca egyaránt 
elkötelezett a katonahősök emlékének méltó megőrzése iránt, 
tiszteletben tartja a magyar vagy az idegen földön elesett kato-
nák emlékét. A miniszterhelyettes rámutatott: a maihoz hasonló 
alkalmakkor erőt meríthetünk elődeink bátorságából, elszántsá-
gából a 21. század kihívásaihoz is.

Révész Béla; fotó: Dévényi Veronika
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A honvédelem egy komplex rendszer, amelynek sikere elkép-
zelhetetlen a társszervek együttműködése nélkül – jelentette 
ki dr. Kádár Pál, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási 
államtitkára a tárca és az együttműködő kormányzati szervek 
kétnapos balatonakarattyai konferenciáján. Az államtitkár 
szavai szerint a tárca nem titkolt célkitűzése, hogy megerő-
síti a haza védelme ügyében fennálló irányító, összehangoló 
funkcióját; ebben ugyanis a Magyar Honvédségen túl érintett a 
rendőrség, a katasztrófavédelem és sok más civil szervezet is. 
A résztvevők közös munkáján múlik a polgárok, s végső soron 
az ország biztonsága, miként azt a konferencia kiemelt témája, 
az országos légiriasztási rendszer fejlesztése is jól példázza.

Nyulas Szabolcs; fotó: Dévényi Veronika

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS

Elhivatottság, morál és becsület nélkül nem létezhet magyar 
katona és Magyar Honvédség sem – hangsúlyozta Korom Fe-
renc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára 
felvételt nyert, első évfolyamos honvéd tisztjelöltek ünnepélyes 
eskütételén. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 
alakulóterén felsorakozott 145 honvéd tisztjelölt előtt a vezérkar 
főnöke emlékeztetett arra: a Ludovika Zászlóalj hét évvel ezelőt-
ti megalakulásakor a Magyar Honvédség vezetésének az volt a 
célja, hogy gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészülést biztosítson 
a honvéd tisztjelölteknek, s ezzel új és eredményes fejezet nyílt 
az alakulat és a tisztképzés történetében.

Antal Ferenc; fotó: Dévényi Veronika

A HONVÉDELEM ÜGYE ÖSSZEFOGÁST KÍVÁN

TISZTJELÖLTEK ESKÜTÉTELE

A HONVÉDELEM ÜGYE ÖSSZEFOGÁST KÍVÁN

A Magyar Honvédség elismertségének növelése csak 
úgy érthető el, ha a társadalom széles rétegei valós 
ismereteket szerezhetnek a haderő múltjáról, életé-
ről, eljövendő céljairól – mondta Erdélyi Lajos, a 
Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára a Zrínyi Kiadó gondozásában 
megjelent „A Magyar Honvédség 170 éve” című 
díszkötet, valamint a „Csudáknak éve 1848–1849” 
című könyv bemutatóján a Stefánia Palota – Honvéd 
Kulturális Központban. A rendezvényen került sor a 
„Tölts fel egy katonafotót!” elnevezésű fotópályázat 
eredményhirdetésére is. A díjakat Baráth Ernő dan-
dártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár parancsnoka és Benkóczy Zoltán, 
a HM Zrínyi Nonprofi t Kft. ügyvezetője adta át.

Antal Ferenc; fotó: Szabó Lajos zászlós
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Elhivatottság, morál és becsület nélkül nem létezhet magyar 
katona és Magyar Honvédség sem – hangsúlyozta Korom Fe-
renc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára 
felvételt nyert, első évfolyamos honvéd tisztjelöltek ünnepélyes 
eskütételén. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus eskütételén. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 
alakulóterén felsorakozott 145 honvéd tisztjelölt előtt a vezérkar 
főnöke emlékeztetett arra: a Ludovika Zászlóalj hét évvel ezelőt-főnöke emlékeztetett arra: a Ludovika Zászlóalj hét évvel ezelőt-
ti megalakulásakor a Magyar Honvédség vezetésének az volt a ti megalakulásakor a Magyar Honvédség vezetésének az volt a 
célja, hogy gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészülést biztosítson 
a honvéd tisztjelölteknek, s ezzel új és eredményes fejezet nyílt 
az alakulat és a tisztképzés történetében.
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GYAKORLAT 
ÉS ELLENŐRZÉS

Brave Warrior 2018 

A BRAVE WARRIOR 2018 TÖBBNEMZETI GYAKORLATON AZ MH 5. BOCSKAI 
ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR KATONÁI MELLETT AZ AMERIKAI, A BRIT, 
A HORVÁT, ILLETVE A SZLOVÁK FEGYVERES ERŐK KIJELÖLT SZÁRAZFÖLDI 
ALEGYSÉGEI VETTEK RÉSZT. A TÖBBHETES BAKONYI ERŐPRÓBA A NATO 
SZÁMÁRA FELAJÁNLOTT MH ZÁSZLÓALJHARCCSOPORT KÉSZENLÉTÉNEK 
ELLENŐRZÉSÉRE TÖRTÉNŐ EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST IS SZOLGÁLTA.

A mintegy ötszáz technikai esz-
köz és közel kétezer katona 
részvételével megrendezett 

komplex harcászati gyakorlat megnyi-
tóján Sándor Zsolt dandártábornok, az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
szárazföldi haderőnemének főnöke 
hangsúlyozta: fontos, hogy együtt tud-
junk gyakorolni más nemzetek kato-
náival, mert csak így lehet szövetsége-

si szinten fejleszteni a kiképzettséget. 
A tábornok kiemelte: az erőpróba ter-
vezése során már nemcsak a befogadó 
nemzeti támogatással összefüggő fel-
adatokra helyeztek hangsúlyt, hanem 
a hazánkba érkezett nemzetközi erők 
integrálására, összekovácsolására is.

A Brave Warrior keretében a ha-
gyományos és hibrid hadviselés mel-
lett a katonák gyakorolták a beépített 

területen történő harc megvívását is. 
Az erőpróba talán leglátványosabb 
napján sem az időjárás, sem az „el-
lenség” nem mutatta békés arcát; az 
előbbi hideg széllel, az utóbbi pedig 
taktikus manőverekkel és lassú visz-
szavonulással nehezítette a szövetsé-
gesek dolgát.

Dr. Ruszin Romulusz dandártábor-
nok, az MH 5. Bocskai István Lö-
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Honvedelem.hu v Fotó: Tischler Zoltán

vészdandár parancsnoka elmondta: 
a szlovák, a horvát, az amerikai, a 
brit és a magyar katonák kollektí-
ven hajtottak végre támadó fel-
adatot; sikerült kiszorítaniuk az 
ellenséget a körleteiből, majd nagy 
erőkkel kezdetét vette az üldözés. A 
többnemzeti erők azonban hamaro-
san újabb ellenállásba ütköztek.

– Itt és most egy kevésbé bo-
nyolult terepen gyakorolhatják a 
katonák azt, amit akár ismeretlen 
terepviszonyok között vagy hibrid 
hadviselés során is végre kell haj-
taniuk – kommentálta a parancsnok 
az eseményeket, majd hozzátette: 
véleménye szerint sikerült a ma-
gyar vezetés alatt összekovácsolni a 
nemzetközi alegységet, amely igen 
hatékonyan hajtotta végre az előírt 
feladatokat.

Az Operation Atlantic Resolve 
keretében zajló gyakorlatsorozat 
későbbi csúcspontjára, az MH Zász-
lóaljharccsoport (MH ZHCS-I) ké-
szenlétének időszakos ellenőrzésére 
utalva a dandártábornok leszögezte: 
a szövetségesek jelenléte jelentős 
mértékben segíti katonái felkészülé-
sét erre a megmérettetésre is.

– Nagyon motivált alegységek ér-
keztek ide, amelyek katonái sokat 
tanulhatnak egymástól. Éppen ezért 
a háromévente esedékes, soron kö-
vetkező NATO-minősítéssel kapcso-
latban is rendkívül optimista vagyok 
– fogalmazott a Bocskai-dandár pa-
rancsnoka.

Két hét elteltével a NATO-ellen-
őrök számára is bizonyossá vált, 
hogy a tábornok optimizmusa nem 
volt túlzó: az MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár hódmezővásárhelyi 
katonáira épülő MH Zászlóaljharc-
csoport a közel 1700 mért követel-
mény alapján ismét kiérdemelte a 
harckész (combat ready) minősítést.

A háromnapos gyakorlati ellenőr-
zés alatt az MH ZHCS I. szimulált 
incidensek közepette olyan komp-
lex támadó feladatot hajtott végre, 
amely során a gyakorlóteret teljes 
szélességében és hosszában kihasz-
nálták.

Az MH Zászlóaljharccsoport tel-
jesítményéhez dr. Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter és Korom Ferenc 
altábornagy, a Honvéd Vezérkar fő-
nöke is gratulált; elismerő szavaikat 
a gyakorlatsorozatot lezáró ünnepé-
lyes sorakozón dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok tolmácsolta katoná-
inak.
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Büszke vagyok önökre, mert is-
mételten beigazolódott, hogy a 
magyar békefenntartók fegyel-

mezetten, jó szakmai színvonalon, 

más országok katonáival kiváló 
együttműködésben végezték és vég-
zik munkájukat – ezekkel a szavak-
kal üdvözölte az ENSZ Ciprusi Bé-

kefenntartó Misszió (United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus 
– UNFICYP) magyar kontingense 
negyvenharmadik váltásának hazatért 

HAZATÉRTEK

Véget ért hazánk ciprusi szerepvállalása 

HUSZONÖT ÉV SZOLGÁLAT UTÁN BEFEJEZTE 
KÜLDETÉSÉT AZ ENSZ CIPRUSI BÉKEFENNTARTÓ 
MISSZIÓ MAGYAR KONTINGENSE.
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Faragó Fanny  A szerző felvételei

tagjait Mihócza Zoltán vezérőrnagy, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnok-
ság (MH ÖHP) megbízott parancsno-
ka Székesfehérváron.

A Magyar Honvédség 1993 óta 
vett részt a ciprusi békefenntartó 
misszióban. Tizenkilenc kontingens-
parancsnok vezetésével több mint 
kétezer magyar katona és rendőr 
vette ki a részét a feladatból, ez az 
időszak azonban most lezárult. A 
kontingens huszonöt év szolgálat 
után befejezte küldetését a szigetor-
szágban.

A negyvenharmadik váltás bé-
kefenntartói 2018 márciusában 
kezdték munkájukat Cipruson, 
együttműködve a szerb hadsereg 
tagjaival. Visszafogadó ünnepségü-
kön családtagjaik, barátaik és kollé-
gáik jelenlétében köszöntötték őket 
Székesfehérváron. Mihócza Zoltán 

vezérőrnagy beszédében kiemelte: 
huszonöt évet eltölteni egy ilyen 
sokrétű, számos nemzetet egyesítő, 
közös célért küzdő kötelék tagjaként 
örök nyomot hagy mindenkiben, aki 
ennek valaha is részese volt.

– Biztos vagyok abban, hogy az 
itt kialakult emberi és szakmai kap-
csolatok, a megszerzett tapasztala-
tok és szaktudás felbecsülhetetlen 
értékkel bírnak mind az egyén, mind 
haderőnk egésze számára a jövőben 
is – fogalmazott a tábornok, aki be-
széde végén a misszióból visszatért 
katonák hozzátartozóihoz szólt.

– Tudom, hogy minden katona 
mögött ott áll a család, a sok barát, 
kolléga és általuk az egész magyar 
társadalom. Mi együtt, közösen 
vállaltuk a feladatot a béke fenntar-
tásáért, megszilárdításáért szerte a 
világon. A folyamat részeseként önök 
mindannyian hozzájárultak ehhez a 

nemes, de nagyon nehéz küldetéshez 
– fejezte ki köszönetét az MH ÖHP 
megbízott parancsnoka.

A külszolgálat befejezése alkal-
mából Mihócza Zoltán vezérőrnagy, 
Aleksandar Bjelic dandártábornok, 
a szerb légierő-parancsnokság törzs-
főnöke és dr. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere az 
ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió 
magyar kontingensének állományá-
ban tanúsított helytállásáért elisme-
réseket adott át a magyar és a szerb 
katonáknak. Kiemelkedő munkájáért 
emléktárgyat kapott Zsolnai Tamás al-
ezredes, dr. Ujházy László alezredes, 
dr. Elliott Attila Antal hadnagy, Hauck 
Szilvia Mónika zászlós és Szabó 
László őrvezető.

A Cipruson szolgált székesfehér-
vári katonák nevében Kozula Ferenc 
alezredes, a negyvenharmadik váltás 
parancsnoka átadta a misszió jelké-
peit Székesfehérvár polgármesteré-
nek, míg a kontingens lobogóját a 
pákozdi Katonai Emlékparknak ado-
mányozták.

Véget ért hazánk ciprusi szerepvállalása 
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A Nemzetközi Katonai Sportta-
nács (Conseil International du 
Sport Militaire – CISM) által 

szervezett megmérettetésen Magyar-
országot Marosi Ádám százados, 
Kovács Sarolta őrmester, Józan Beáta 
őrmester, Tomaschof Soma őrmester, 
Alekszejev Tamara önkéntes tartalé-
kos őrvezető és Szabó Illés területvé-
delmi tartalékos őrvezető képviselte. 
Az úszásból, lovaglásból, vívásból és 
futással kombinált lövészetből álló 
versenyszámok során férfi  csapatver-
senyben a Marosi Ádám, Tomaschof 
Soma és Szabó Illés alkotta trió ha-
todik helyezést ért el. Egyéniben 
Marosi Ádám harmadik, Szabó Illés 

huszonhetedik, Tomaschof Soma hu-
szonkilencedik lett. Női csapatunk a 
negyedik helyen zárt. Egyéniben Ko-
vács Sarolta ezüstérmet vihetett haza, 
Alekszejev Tamara a hetedik, Józan 
Beáta pedig a harmincegyedik helyen 
végzett.

Kovács Sarolta őrmester katonacsa-
ládból származik: édesapja és mindkét 
nagyszülője a honvédségnél szolgált, 
a nagybátyja ma is tagja a haderő kö-
telékének, édesanyja pedig szintén ott 
dolgozik, mint könyvelő.

– Hatéves koromban megkérdezték 
tőlem, mi szeretnék lenni: azt vála-
szoltam, hogy katona vagy rendőr. 
Egy régi álmom vált valóra, mikor 

MAGYAR HONVÉD

HELYTÁLLTAK
TIZENKILENC ORSZÁG KÖZEL SZÁZ VERSENYZŐJE 
MÉRKŐZÖTT MEG EGYMÁSSAL A 46. KATONAI 
ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁGON. A BUDAPESTEN 
MEGRENDEZETT ESEMÉNYEN A HAZÁNK 
SZÍNEIBEN INDULÓ SPORTOLÓK KÖZÜL TÖBBEN 
IS KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL ZÁRTAK.

Angyalbőrbe bújt öttusázók

A 
szervezett megmérettetésen Magyar-
országot Marosi Ádám százados, 
szervezett megmérettetésen Magyar-
országot Marosi Ádám százados, 
szervezett megmérettetésen Magyar-

Kovács Sarolta őrmester, Józan Beáta 
őrmester, Tomaschof Soma őrmester, 
Alekszejev Tamara önkéntes tartalé-
kos őrvezető és Szabó Illés területvé-
delmi tartalékos őrvezető képviselte. 
Az úszásból, lovaglásból, vívásból és 
futással kombinált lövészetből álló 
versenyszámok során férfi  csapatver-
senyben a Marosi Ádám, Tomaschof 
versenyszámok során férfi  csapatver-
senyben a Marosi Ádám, Tomaschof 
versenyszámok során férfi  csapatver-

Soma és Szabó Illés alkotta trió ha-
todik helyezést ért el. Egyéniben 
Marosi Ádám harmadik, Szabó Illés 
todik helyezést ért el. Egyéniben 
Marosi Ádám harmadik, Szabó Illés 
todik helyezést ért el. Egyéniben 

TIZENKILENC ORSZÁG KÖZEL SZÁZ VERSENYZŐJE 
MÉRKŐZÖTT MEG EGYMÁSSAL A 46. KATONAI 
ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁGON. A BUDAPESTEN 
MEGRENDEZETT ESEMÉNYEN A HAZÁNK 
SZÍNEIBEN INDULÓ SPORTOLÓK KÖZÜL TÖBBEN 
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másfél évvel ezelőtt a Magyar Hon-
védség Sportszázadának tagja lettem. 
Teljesen titokban, a nagybátyám segít-
ségével jelentkeztem, még a szüleim 
sem tudtak róla, de nagyon büszkék 
voltak rám, amikor kiderült, hogy 
angyalbőrbe bújhatok – idézte fel ka-
tonává válásának történetét Kovács 
Sarolta őrmester.

Gyermekként sok sportágat kipró-
bált, mire eljutott az öttusáig, amelyet 
immár közel húsz éve űz. Az edzések 
délelőtt nyolctól délig, illetve délután 
háromtól este hétig tartanak, maradék 
idejének nagy részét pedig tanulással 
tölti: jelenleg a Testnevelési Egyetem 
öttusa szakedzői szakán másodéves 
levelezős hallgató.

– Az alapkiképzés fegyelmezettebbé 
tett, s például a menetgyakorlat hoz-
zásegített ahhoz, hogy még kitartóbb 
legyek, ami az élsport esetén alapvető 
fontosságú – mondta a székesfehér-
vári Alba Volán SC sportolója, aki 
nagyon elégedett az idei teljesítmé-
nyével. Egyéniben általában a legjobb 
hat között szerepelt, a világranglistán 
jelenleg a harmadik helyen áll. Tagja 
volt a Mexikóvárosban szeptember 
elején a világbajnoki címét megvédő, 
illetve az Európa-bajnokságon győz-
tes csapatnak is.

– Jövőre szintén nagyon sok fontos 
verseny lesz. Minél előbb szeretném 
megszerezni a 2020-as tokiói olim-
piára a kvótát, hogy utána már nyu-
godtan koncentrálhassak az ötkarikás 

játékokra – sorolta terveit Ko-
vács Sarolta. Hozzátette: eddig 
két olimpián vett részt, 2020-
ban mindenképp dobogóra állna. De 
egy biztos, hosszútávú céljai között 
továbbra is a Magyar Honvédség sze-
repel az elsők között.

Marosi Ádám százados sportolói 
karrierje hétéves korában kezdődött.

– Az iskolában küzdősport-oktatás 
is zajlott, ami engem nagyon érdekelt, 
de mivel eléggé vézna gyerek voltam, 
azt javasolták, hogy előbb erősödjek 
meg. Így kezdtem el úszni, s olyany-
nyira megszerettem, hogy 7–14 éves 
korom között űztem ezt a sportot a 
Budapesti Spartacusban – emlékezett 
vissza a kezdetekre Marosi Ádám, aki 
tehát úszóból lett öttu-
sázó; több mint húsz 
éve ment az első ilyen 
edzésére a Budapesti 
Honvédnál.

– Enélkül már nem 
tudom elképzelni az 
életem. Aktív ver-
senyzői pályafutásom lezárultával is 
az öttusa közelében kívánok maradni, 
ennek formája azonban még a jövő 
zenéje. Nagyon sok tapasztalatot sze-
reztem versenyzőként, s nem akarom, 
hogy ez veszendőbe menjen, minden-
képpen szeretném átadni a tudásomat 
– indokolt a százados.

Marosi Ádám 2012-ben szerződéses 
főhadnagyként került a Magyar Hon-
védség kötelékébe. Nem titkolt célja, 
hogy sportolói karrierje végeztével 
újra végigcsinálja a katonai kiképzést.

– A londoni olimpia után kellett 
teljesítenem az alapkiképzést; ez egy 
teljesen új közeg volt számomra, de 
maximálisan élveztem. Nagyon sajná-
lom, hogy a fi ataloknak a sorkatonai 
szolgálat eltűnt az életéből – jegyezte 
meg a tiszt.

Marosi Ádám százados számtalan 
remek eredménnyel büszkélkedhet, 
mint mondta: minden dobogós hely-
nek megvan a saját története.

– Az első igazán jelentős győ-
zelmem 2001-ben született; akkor 
ifjúsági öttusa Európa-bajnokságot 
nyertem, ott kaptam rá igazán erre 
a sportra és utána szépen jöttek a si-
kerek. 2009-ben pedig úgy nyertem 
felnőtt világbajnokságot, hogy három 
évvel előtte kettétört a lábam egy 
világkupaversenyen, és gyakorlatilag 
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Angyalbőrbe bújt öttusázók

Antal Ferenc és Takács Vivien   Fotó:  Snoj Péter és Tischler Zoltán
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újra kellett tanulnom járni – hallhattuk 
a századostól, akinek a mozgás abszo-
lút az élete részévé vált. Kevés olyan 
időszak van az évben, amikor nem 
edz, de ilyenkor is sportol, például te-
niszezik, jógázik, biciklizik.

Józan Beáta őrmester karrierje szin-
tén az uszodában indult.

– Óvodás koromban derült ki, hogy 
nagyon ügyesen úszom, ezért a szü-
leim beírattak a Spartacusba, ahol 12 
éves koromig űztem ezt a sportot. 
Hobbiból emellett lovagoltam, vala-
mint iskolai futóversenyeken indul-
tam, így már adott volt három sportág, 
amely az öttusa felé terelgetett – me-
sélte az őrmester, aki egy véletlen 
folytán került a Budapesti Honvéd 
Sportegyesülethez.

– Anyukám egyesületet keresgélt 
nekem az interneten és a Honvéd volt 
az első találat. Kiderült, hogy az öttu-
saszakosztály igazgatója, Kállai Ákos 
ugyanott tanult meg úszni, ahol én, s 
ez jó kiindulópont volt számomra – 
mesélte mosolyogva a sportoló, aki 
minden eredményét szívesen idézi fel.

– Az egyik legkedvesebb élmé-
nyem, hogy 13 évesen egy felnőtt 
országos bajnokságon az akkori nagy 
nevekkel – Tóth Adri, Cseh Kriszti, 
Filótás Edina – szerepelhettem egy 
csapatban. Ők már 18 évesek voltak 
és nyilván az ő teljesítményüknek kö-
szönhetően szereztük meg az elsősé-
get, nekem mégis sokat jelentett, hogy 
ott állhattam köztük és a győzelemért 
járó kupát a kezemben tarthattam – 

mondta Józan Beáta, akit Farkas 
László, a Honvéd Sportegyesületek 
Országos Szövetségének elnöke kere-
sett meg azzal, hogy csatlakozzon az 
éppen megalakuló sportszázadhoz.

– Nem sokat gondolkoztam a lehe-
tőségen, igent mondtam. A szentend-
rei kiképzést nagyon élveztem, baráti 
kapcsolat alakult ki a résztvevők kö-
zött. A feladatunk, hogy eredményes 
sportolói pályafutásunkkal vonzóvá és 
hitelessé tegyük a katonai életpályát, 
s úgy gondolom, ennek mindannyian 
eleget teszünk – mutatott rá az őrmes-
ter, aki szerint a sport és a katonák vi-
lága között nagyon sok a hasonlóság, 
leginkább abban a tekintetben, hogy 
mindkettőt az összetartó közösség jel-
lemzi.

SEREGSZEMLE
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– Minden versenyem fontos lesz 
2019-ben, köztük a Budapest-baj-
nokság és a Kínában megrendezendő 
katonai világjátékok is. Emellett ren-
dezvényszervezőként is kipróbálom 
magam a Honvédnál, s ez szintén 
teljes embert kíván. Ezeket kell ösz-
szeegyeztetnem, de meg fogom oldani 
– hallhattuk a jövő évi megméretteté-
seket bizakodva váró Józan Beátát.

Tomaschof Soma őrmester 2005-
ben kezdett öttusázni, szintén a Hon-
védban.

– Mikor tavaly felmerült a lehető-
ség, hogy beléphetek a Magyar Hon-
védség Sportszázadának tagjai közé, 
azonnal igent mondtam. Nagyon jó 
dolognak tartom, hogy a sportkarri-
eremet és a tanulmányaimat össze-

egyeztetve tudom folytatni – mondta 
az altiszt, aki jelenleg a Budapesti 
Metropolitan Egyetem gazdálkodási 
és menedzsment szakának levelezős 
hallgatója.

– Számomra az öttusa nemcsak 
sport, hanem munka is egyben, hiszen 
napi hat órában ezzel foglalkozom. 
Ha marad egy kis szabadidőm, akkor 
azt a barátaimmal töltöm – avatott be 
mindennapjaiba Tomaschof Soma. 
Hozzátette: az alapkiképzésen nagyon 
jó volt a közösség és a hangulat, s 
ugyanezek jellemzik a sportszázadot, 
amelynek tagjai gyakran a versenye-
ken kívül is találkoznak.

– Kedvenc versenyszámaim a futás 
és a vívás. Az utóbbiban fortélyosnak 
kell lenni, mert a viadalokon csak egy 
tust vívunk asszónként – fogalmazott 
a sportoló, aki bár nem tartja magát 
babonásnak, a vívótáskájába mindig 
mindent ugyanoda pakol. De mit je-
lent számára a Magyar Honvédség 
nagy családjába tartozni?

– Nagyon jó érzés, hogy van egy 
biztos pont az életemben. Az eddigi 
legjobb eredményem is a katonaság-
hoz köthető: 2017 szeptemberében 
a katonai öttusa-világbajnokságon 
egyéniben harmadik lettem, míg csa-
patban a dobogó legfelső fokára áll-
hattam – mondta Tomaschof Soma, 
akire jövőre is versenyekben gazdag 
időszak vár. 2019-ben megkezdődik 
ugyanis a kvalifi káció a 2020-as to-
kiói olimpiára, illetve jövő nyáron 
rendezik meg Kínában a katonai vi-
lágjátékokat.
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CZ Bren 2 gépkarabély
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CSEHORSZÁG (CSEHSZLOVÁKIA) 
FEGYVERIPARA A LEHETŐSÉGEIHEZ 
KÉPEST MINDIG IGYEKEZETT 
KÜLÖN UTAKON JÁRNI. ENNEK 
EGYIK BIZONYÍTÉKA A CZ BREN 
GÉPKARABÉLYCSALÁD, AMELYNEK 
PÉLDÁNYAI EGYRE TÖBB ORSZÁG 
KATONÁINAK, RENDŐREINEK 
KEZÉBEN TŰNNEK FEL.

 A CSEH HARCOS

CZ 805: modern fegyver, modern 
kiegészítőkkel.
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CZ Bren 2 gépkarabély

Hosszú út vezetett a legmoder-
nebb, a NATO-követelmé-
nyeknek is tökéletesen megfe-

lelő, számos országba exportált Bren 
2-es gépkarabélyig. A történet az első 
világháború utolsó évében kezdődött: 
a Brnóban található, magánkézben 
lévő fegyvergyárat 1918-ban vásá-
rolta meg több, az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadseregében szolgált 
volt katonatiszt. Ekkor még javában 
dúltak a harcok, így a fegyver- és lő-
szergyártás óriási üzletnek számított, 
biztos állami megrendelésekkel.

A „Státní zbrojovka a strojírna v 
Brno” (Brnói Állami Fegyvergyártó 
Üzem) névre átkeresztelt cég sorsát 
a világháború vége, a Monarchia 
felbomlása és az utódállamok füg-
getlenedése nagyban meghatározta. 
Így nem meglepő, hogy a válla-
lat 1919-től már Československá 
Zbrojovka (Csehszlovák Fegyver-
gyár) néven működött tovább. Ott az 
első években főleg a német Mauser 
Model 98-as gyalogsági puskák 
gyártása zajlott, míg a maroklőfegy-
vereket 1923-tól a Česká Zbrojovka 
Strakonice-ban felépített gyár-

üzemben állították elő. Történetünk 
szempontjából ez azért is érdekes, 
mert ennek részlegeként alapították 
meg 1936-ban a Česká Zbrojovka 
Uherský Brod (ČZUB) fegyvergyá-
rat, a morvaországi Uherský Brod 
városában. Az alig 16 hét alatt fel-
húzott üzem nem véletlenül került 
Csehszlovákia délkeleti szegletébe: a 
cél a fegyverkező Harmadik Biroda-
lomtól való minél nagyobb földrajzi 
távolság volt.

A második világháborút követően 
Csehszlovákia minden fegyvergyártó 
vállalkozását egyetlen, állami kézben 
tartott szervezetbe integrálták. A hi-
degháború hol forróbb, hol nyugod-
tabb évei alatt a ČZUB gyártósorai 
ontották a ma már legendás fegyve-
reket: a saját fejlesztésű, nem AK-
gyökerekből táplálkozó vz. 58 gép-
karabélyt, a híres-hírhedt Škorpion 
vz. 61 géppisztolyt és persze a világ 
egyik legismertebb maroklőfegyve-

rét, a CZ 75-ös különböző variációit. 
S ott született meg a Bren gépkara-
bély is.

VALAMI JOBB KELL
A 7,62×39 milliméteres lőszert hasz-
náló vz. 58-as utódlásának gondolata 
már az 1970-es évek végén felme-
rült. Egy modern, kisebb tömegű, a 
szovjet AK–74-esnél is alkalmazott 
5,45×39 milliméteres lőszert tüzelő, 
modul-rendszerűen kialakított gya-
logsági fegyver kifejlesztése és had-
rendbe állítása volt a cél. A Lada S 
nevet kapott harceszközt háromféle 
csőhosszal alkották meg: a kompakt 
karabélynak 185, a normál változat-
nak 382, míg a könnyű tűztámogató 
fegyvernek 577 milliméter hosszú 
cső jutott.

A tervezők az akkor már tömege-
sen használt AK–74-est vették alapul 
a tervek elkészítésénél, szinte min-
den megoldást onnan emeltek át. Az 
első prototípusok 1985-re készültek 
el, majd az 1986-ban elkezdett kí-
sérleti és tesztlövészetek után 1989 
novemberében fogadták el a had-
sereg szakértői a fegyvert, amelyet 
sorozatgyártásra is alkalmasnak tar-
tottak. A történelem azonban ismét 
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A CZ 805-ös rövid 
csővel készült változata, 
épületharcászathoz.

Trautmann Balázs   Fotó:  internet
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közbelépett: még novemberben kitört 
a „bársonyos forradalom”, amelynek 
nyomán a csehszlovák kormány és 
rendszer megbukott. A Ladák soro-
zatgyártását 1990 februárjában ter-
vezték megkezdeni, de ekkor már a 
hadseregnek nem volt pénze a meg-
rendelt 300 ezer fegyver megvásárlá-
sára. 1993. január elsejével ráadásul 
Csehszlovákia kettévált. A ČZUB 
természetesen cseh területen maradt, 
s hamarosan magánbefektetők kezé-
be került.

A Lada egészen az 1990-es évek 
végéig a sutba dobott fejleszté-
sek sorát gyarapította. Csehország 
NATO-tagságának egyre biztosabbá 
válásával azonban leporolták a ter-
veket: az exportra szánt fegyver a 
CZ 2000 nevet kapta, s átalakították 
a NATO-ban használt 5,56×45 mil-
liméteres lőszerhez, de még mindig 
csak az AK-tárak befogadására volt 
alkalmas, a STANAG-szabvány tá-
rakhoz drágának találták a szükséges 
átépítést.

A MÁSODIK ESÉLY
Nagyjából ezzel egy időben jelezte 
igényét a cseh hadsereg egy modern 
gépkarabély iránt, s erre a ČZUB re-
agált is: a Ladából továbbfejlesztett 
Project 805A változat, a háromfé-
le csőhosszal a közepes (5,56×45, 
7,62×39 és 6,8 milliméter űrméretű 
Remington), míg a 805B az erő-
sebb (7,62×51 milliméteres és .300 
Winchester Magnum) lőszereket 
használhatta. A közelharcra alkal-
mas rövid és a normál csőhosszú 
karabélyt, illetve a tűztámogató/sza-
kaszszintű mesterlövész-fegyvereket 
2006 novemberében mutatták be, a 
cseh hadsereg pedig 2009 novem-
berében írta ki az eszközbeszerzési 
pályázatot. Ezen az 5,56 milliméter 
űrméretű CZ 805 győzött, melyet 
CZ 805 BREN A1 (360 milliméteres 
csőhossz) és A2 (277 milliméteres 
csőhossz) elnevezéssel állítottak 
hadrendbe.

A short-stroke gázdugattyús, 
forgózárfejes reteszelésű, egyes, 
rögzített kettes, rövid- és folyamatos 
sorozatlövésre alkalmas Bren elő-
nyei hosszan sorolhatók: a modu-
láris, cserélhető tárfészekkel a cseh 
haderő műanyagtestű tárai mellett 
a STANAG M16-tárakkal is üze-
meltethető lett a fegyver. A tömeg 
is alacsony maradt, köszönhetően 
többek között a felül alumíniumból, 
alul pedig speciális műanyagból 
készített toknak. Szintén kiemelt 
fi gyelmet kapott a testreszabha-
tóság: a felhúzókar a jobb és a 
bal oldalra egyaránt szerelhető, s 
kétkezes a tárkioldó és a tűzváltó-
kar is. A válltámasz behajtható, a 
pofadékkal együtt a lövészkatona 
testfelépítéséhez állítható. A fegy-
vertok felső része, alsó részének 
első fele kétoldalt egy-egy rövidebb 
szakaszon szereléksínnel rendelke-
zik, így a feladatnak megfelelően a 
nyílt irányzék mellé fel lehet sze-
relni különböző nappali és éjszakai 
célzóoptikákat. Emellett erős fényű 
vagy infravörös lámpával, lézeres 
célpontjelölővel, esetleg CZ 805 G1 
típusú, cső alatti gránátvetővel vagy 
első markolattal bővíthetők a Bren 
képességei.

be került. átépítést.

Gránátvetővel is bővíthetők a 
fegyver képességei.
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TOVÁBBFEJLESZTVE
A ma már a Magyar Honvédségnél 
is rendszeresített, eredetileg 2015-
ben bemutatott CZ Bren 2 igazi 21. 

századi fegyver, amely az 5,56×45 
és a 7,62×39 milliméteres lőszerek-
hez gyártva is elérhető. A felhasz-
nálók visszajelzései, kritikái (nagy 
tömeg, célzást nehezítő egyensúly, 

ergonómiai hibák) alapján elvégzett 
továbbfejlesztés során a cserélhető 
tárfészek mellett lemondtak a ket-
tes, rögzített rövid sorozatról, így 
már csak egyeslövés- és sorozatlö-
vés-üzemmódban lehet lőni vele. 
A gázszabályozó kettő helyett há-
romállású lett, a lövésnél pedig a 
felhúzókar sem mozog már együtt a 
zárral és nem marad hátsó helyzet-
ben a lőszer elfogyása esetén.

Más formát kapott a lerövidített, 
de továbbra is állítható, teleszkó-
pos válltámasz és a szintén állítható 
markolat is. A mérnököknek sike-
rült lefaragni a tömegéből is: a cső-
hossztól függően (207, 280 és 357 
milliméter a választék) 10–20 szá-
zalékkal lett könnyebb (2,86–3,25 
kilogramm). A gyorsan levehető és 
cserélhető fegyvercső végére hang-
tompító erősíthető.

A Bren 2-est a magyar mellett a 
cseh hadsereg és kis darabszámban 
a francia csendőrség különleges 
egysége, a GIGN is rendszeresí-
tette; az utóbbi a 7,62 milliméter 
űrméretű változatnak szavazott bi-
zalmat.

századi fegyver, amely az 5,56×45 ergonómiai hibák) alapján elvégzett 

A gépkarabély 
a megrendelő 
kívánságainak 
megfelelően alakítható.

A cseh 
hadsereg 
már régi 

felhasználója 
a CZ-nek.
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Katonafotó, egykor és ma

A STEFÁNIA PALOTÁBAN 
ÉRTÉKELTÉK A „TÖLTS FEL 
EGY KATONAFOTÓT!” 
PÁLYÁZATOT, ÉS 
A KÉPEKBŐL 
RENDEZETT KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓJÁHOZ 
KAPCSOLÓDVA 
JUTALMAZTÁK A 
LEGJOBB FELVÉTELEKET 
BEKÜLDŐ ALKOTÓKAT, 
GYŰJTŐKET. ÉRDEMES 
VISSZAPILLANTANI, 
HOGYAN VÁLTOZOTT AZ 
ELMÚLT 100 ÉVBEN A 
KATONÁK ÁBRÁZOLÁSA.

TELEO BJEKTÍV
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A háborúhoz sok minden hozzá-
tartozik, így például az is, hogy 
az otthon maradtak tájékoz-

tatást kapnak a harctéren szolgálók 
életéről. Az első világháború kitörése 
után erről az Osztrák–Magyar Monar-
chiában a Sajtóhadiszállás gondosko-
dott: a szervezet feladata volt a bel- és 
külföldi sajtó pozitív befolyásolása, 
a haditudósítók által küldött hírek át-
dolgozása, majd a cenzúra utáni köz-
readása, hiszen a hadiérdeket semmi 
sem sérthette! Molnár Ferenc – a 
későbbi neves író – erről a szigorról 
így írt az „Egy haditudósító emlékei” 
című könyvében: „Gorlicénél áttör-
tük az orosz frontot. Ez minden, amit 
tudunk. Otthon még nem tudják. 
Természetes, hogy az újságírókban 
minden idegszál táncol, ezt meg kel-
lene táviratozni, de nem szabad. Meg 
kell várni a hivatalos jelentést. Ennyi 
küszködés után ilyen ragyogó öröm-
hír! És hallgatni kell…”

A hadba vonult fényképészek lö-
vészárkokban, a harcok sűrűjében 
készült képeivel nem sokszor talál-

kozott a hátország, az 
akkoriban megjelent 
fotók inkább csak a 
háború „szelídebb” arcát mutatták be. 
Az ágyúkat és romos épületeket ábrá-
zoló felvételek mellett legtöbbször a 
csoportképek voltak hivatottak megis-
mertetni a civilekkel, hogy mi történik 
a frontokon. Az Érdekes Újság már 
annak idején is pályázatot hirdetett 
katonák számára harctéri fotók köz-
lésére; a beküldött képek természe-
tesen legtöbbször csak az arcvonal 
mögötti életről készülhettek. Ez tö-
kéletesen megfelelt az elvárásoknak: 
„A katonák hősiességén és a vezetők 
kiválóságán való lelkesedés, a katonai 
szervezet egészének és egyes részei-
nek elámult dicsérete, a halottakról és 
a sebesültekről szólva szeretetteljes 
elérzékenyedés, rossz napokban biz-
tató fogadkozás, jó napokban higgadt 
örvendezés – ezek azok a húrok, ame-
lyeknek a haditudósító hangszerén 
meg szabad lenniök.”

A hazafi as érzelmektől vezérelt fes-
tők sem akartak kimaradni a világégés 

bemutatásából, így a fényképezőgép 
és a toll mellett a festőállványok is 
„hadba vonultak”. A festőművészek 
jelenlétét gyorsan megszokták nem-
csak a magyar, de sokszor az ellensé-
ges katonák is. A már a hatvanas éve-
iben járó báró Mednyánszky László 
1914-től önként jelentkezve járta be a 
hadszíntereket, Galíciától Dél-Tirolig 
ismerték, így nem kell csodálkozni 
azon, hogy a kackiásan félrecsapott 
huszárcsákós, szakállas alakját látván 
a tüzérségi támadásra készülő olaszok 
lövészárkából – felrúgva minden sza-
bályzatot – átkiabáltak az elmélyülten 
rajzolgató művésznek: „Öreg festő, 
menjen hátra, mindjárt támadunk!” A 
válasz sem volt mindennapos, a báró 
olaszul köszönte meg a fi gyelmezte-
tést: „Grazie mille, kis türelmet kérek 
– una piccola pazienza – mindjárt be-
fejezem. Most már lőhetnek!”

A festőkkel szemben azért voltak 
elvárások is: kéthetente egy alkotást 

Tőrös István   Fotó:  archív

TELEO BJEKTÍV

A motorkerékpár oldalkocsijában 
készül a frontbeszámoló. A vezető 
mindeközben a járművet szereli.

A haditudósító 
jegyzetel.

Mednyánszky László ilyennek látta 
a lövészárkok világát.
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kellett küldeniük a bécsi Hadilevéltár-
nak; a művekből először 1916 január-
jában a Nemzeti Szalonban rendeztek 
kiállítást, ahol a közönség 51 művész 
802 képén keresztül ismerhette meg a 
Nagy Háború békés arcát.

PROFIK A TŰZVONALBAN
Az első világháborút követően a 
fényképezési technikák fejlődésével 
és a képes magazinok iránti igény 
megjelenésével látványos változáson 
ment keresztül a fotóriporter-szakma 
is. Akkoriban alakultak a világ mérv-
adó képes magazinjai, így a spanyol 
polgárháború harcterein már ott volt 
a magyar származású Robert Capa 
(Friedmann Endre), aki a LIFE szá-
mára igazi frontfelvételeket készített. 
Róla, és a veszélyes hivatást szol-
gálatként választókról így írt John 
Steinbeck: „Különös, bolond, mégis 
felelős társaság volt a haditudósító-
ké… Csökönyösek, nem tágítanak az 
ember mellől, különösen a jártasab-
bak. És meg kell adni, sok hivatásos 
haditudósító többféle háborút látott, 
mint bárki a hadsereg vagy haditenge-
részet tisztjei közül.”

Magyarországon először nem a 
háborús propagandagépezet részéről 
merült fel igény a sajtó különböző 
területein dolgozók hadszíntéri szol-
gálatára, hanem a Magyar Királyi Ha-
dimúzeum parancsnoka írt kérelmet a 
honvéd vezérkar főnökének: „A hadi 
események tárgyi megörökítése céljá-
ból a hadra kelt seregeknél festő- és 
szobrászművész, továbbá rajzoló, épí-
tész és iparművész besorolása volna 

kívánatos.” Az elkészült alkotások a 
parancsnok elképzelése szerint ter-
mészetesen a múzeum gyűjteményét 
gazdagították volna.

A honvédelmi miniszter rendelke-
zése alapján 1942-ben indultak elő-
ször szervezetten a keleti hadszíntérre 
a részben szakemberekből – fotós, 
fi lmes, újságíró –, részben gyorsan 
átképzett „haditudósítókból” álló 
századok. Az első világháborúhoz 
hasonlóan, most is lehetőség nyílt a 
harcoló katonák fényképeinek fel-
használására. Az egyik legismertebb 
katonai fotós, Karai Sándor így emlé-
kezett erre: „A Tábori Újságban olvas-
tam egy felhívást, hogy akik a fronton 
fényképeznek, küldjék be nyugodtan 
kidolgozásra a fi lmeket a haditudó-
sítókhoz. Nemcsak a képeiket kapják 
vissza, de annyi új fi lmtekercset is, 
amennyit beküldtek. Így én is kaptam 
vissza képeket, az alsó sarokban HT 
század Karai felirattal. Amikor 14 
havi frontszolgálat után 1943 nyarán 
ismét behívtak, már eleve a Hadi-

tudósító Központba, Budatéténybe 
vonultam be.”

A haditudósítók magyar és német 
nyelvű igazolványt kaptak, egyen-
ruhájukon viselhették az alakulat 
jelvényét – kardmarkolatot tartó 
kéz, a kard mögött fáklyával, repü-
lő szárnyakkal és a koronával. Ezt 
később járműveikre is felfesthették. 
Önállóan dolgoztak, az oldalkocsis 
motorkerékpáron együtt utazott az 
újságíró és a fotós. A leadott fi lmte-
kercsekhez már nem volt közük, fu-
tárgép vitte a központi laboratórium-
ba, legtöbbször csak megjelenés után 
találkoztak a képeikkel. Karai Sándor 
például 1944 nyarán egy támadásban 
lévő századdal együtt „rohamozott” 
a Kárpátokban, és az elfoglalt lö-
vészárokban megörökítette, ahogy a 
magyarok kulacsból itatják a sebesült 
szovjet katonákat. Fél év múlva a 
Magyar Vöröskereszt karácsonyi szá-
mának első és hátsó borítóján láthatta 
az akkor készült felvételeit.

A fotósok a fényképezőgépen vagy 
a kamerán kívül már pisztolyt is kap-
tak – két tartalék tárral –, az élelme-
sebbek viszont szovjet géppisztolyt 
„szereztek”, így biztonságosabb 
volt a lövészárkokat járni. A hivatás 
veszélyességét jól bizonyítja, hogy 
Szentpéteri Tibor fényképezőgépét 
fotózás közben lőtte ki egy szovjet 
mesterlövész, a Leica azonban meg-
mentette a haditudósító életét.

ELÉG KÖZEL VOLTÁL?
Az akkori fényképezőgépek beépített 
fi x objektívjei miatt a haditudósítónak 
az események közvetlen közelében 

HÁTORSZÁG

Munkában a Katonai Filmstúdió.

Géppisztoly és fényképezőgép: 
a haditudósító két fontos 

„társa” a harctéren.
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kellett lennie. Ahogy Robert Capa 
megfogalmazta, ha nem elég jók a 
képeid, nem voltál elég közel… A ki-
váló fotós civilként két harci ugráson 
vett részt amerikai ejtőernyősökkel, 
és 1944. június 6-án hajnalban ő is 
ott volt a La Manche vizében a nor-
mandiai partok előtt. Az akkor expo-
nált három fi lmtekercshez a doveri 
harcállásponton az izgatott laboráns 
– a folyamatot siettetvén – az elő-
írtnál melegebb előhívó folyadékot 
használt, és a celluloidról lecsúszó 
fi lmrétegből csak nyolc képet sikerült 
úgy ahogy megmenteni. Capa nem 
kis iróniával talán ezért adta életraj-
zi könyvének a „Kissé elmosódva” 
címet… A laboráns, Larry Burrows 
– később szintén haditudósító lett – 
17 évvel élte túl példaképét. Capa 
1954-ben Vietnamban lépett aknára, 
Burrows helikopterét 1971-ben La-
oszban lőtték le.

A második világháborúban készült 
fotók már a propaganda legerősebb, 
leghatékonyabb eszközei voltak. Az 
Iwo Jima elfoglalásakor – másod-
szorra – kitűzött amerikai lobogó a 
győzelembe vetett hit jelképévé vált, 
és az akcióban részt vett tengerész-
gyalogosok az Egyesült Államok 
nagyvárosaiban a hadikölcsön-köt-
vények jegyzésére buzdították a 
lakosságot. A szovjet haditudósítók 
számára is megfogalmazták az elvá-
rásokat: képeikkel, a visszafoglalt vá-
rosokban tapasztalt borzalmak doku-
mentálásával a katonák harci kedvét 
kellett felszítani, fokozni az ellenség 
iránt érzett gyűlöletet, hogy végül 
1945 májusában, a Reichstag kupo-
láján vörös zászlót lobogtató Jegorov 
és Kantarija őrmesterekről készült 
fotó elhitesse a szovjet néppel, meg-
érte a sok szenvedés és a 22 millió 

áldozat, befejeződött a 
háború.

KINYÍLT A VILÁG
A Magyarországon 
szerveződő új had-
erőben a Krasznaja 
Zvezda mintáját követő 
Néphadsereg című – a 
korszaktól függően 
naponta, hetente vagy 

kéthetente megjelenő – kiadványt 
olvashatták 1948 nyarától a katonák. 
Az 1970-es években a már korszerű, 
off szet nyomdatechnikával készülő 
nagyformátumú hetilap túlnyomórészt 
katona munkatársai hat rovatban szá-
molhattak be az aktuálpolitika mel-
lett a kiképzési eseményekről vagy a 
hadsereghez kötődő sport és kulturális 
tevékenységekről.

Az újságírók és a fotórovat munka-
társai „Nyílt paranccsal” kereshették 
fel az alakulatokat – bár ezeket annak 
idején nem kérni kellett, csupán a 
szerkesztőségben lévő parancstömb-
ből elvenni a legfelső lapot. Az el-
készített fotókat a szerkesztőségben 
hívták elő és nagyították le, majd ar-
chiválták, illetve a cikkek illusztráci-
ójaként a lap felhasználta azokat – az 

engedélyezés után! A képeket ugyanis 
megbízható szakemberek tekintették 
meg, és ha mindenben megfelelt az 
elvárásoknak, bélyegzővel rákerült a 
fotó hátára: „KÖZÖLHETŐ!” Mivel 
akkoriban a laktanyákon belül – sőt az 
oda vezető utak mentén is – tilos volt 
a fényképezés, így azokról az évtize-
dekről csak a hivatásos fotósok képei 
maradtak fenn az utókornak.

A rendszerváltás e tekintetben is 
változást hozott a hadsereg életében, a 
21. század technikai lehetőségei pedig 
végképp segítettek átlépni a régi sza-
bályokon. Ma már, a Facebook és a 
szelfi k világában, katonafotók milliói 
találhatók meg és tölthetők le a világ-
hálóról. Missziós katonáink több ezer 
kilométerről „élőben” beszélgethetnek 
a családdal, a GoPro kamerák már 
nemcsak a harckocsilövegre szerelve, 
de a vadászgépek pilótafülkéiben is 
rögzítik az eseményeket. A nyilvános 
toborzórendezvényeken sok fi atal 
gépkarabéllyal pózol vagy RPG-t 
ragad a fotó kedvéért. A gyermekek 
egy újabb színfoltot jelentenek a fény-
képezendő témák között, sokan már 
csecsemőkorukban ismerkednek édes-
apa egyenruhájának fényes gombjai-
val, vagy a számukra még egyáltalán 
nem félelmetes fegyverekkel.

Kinyílt a világ, ezért is jó alkal-
manként megállni, és megmutatni a 
videók korában az egykor pillanatba 
sűrített valóságot. Nagyapáink idejé-
ből ugyanúgy, mint a ma katonáinak 
mindennapjaiból.

39

HÁTORSZÁG

Robert Capa megmentett 
nyolc normandiai fotója közül 
az egyik.

Harckocsizók 
lőszerrakodás közben.  
Ezt a fotót a cenzor 
közölhetőnek ítélte.
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A Nagy Háború nyomában, 
59 országon át

40

EGY MARATONFUTÓ KITARTÁSÁVAL ÉS LENYŰGÖZŐ ÁLLHATATOSSÁGGAL 
HALAD A CÉLJA FELÉ SZALAY-BERZEVICZY ATTILA. ÁM AZ Ő „VERSENYE” NEM 
BŐ KÉT ÓRÁN, HANEM KÖZEL ÖT ÉVEN ÁT TART. 2014-BEN ELHATÁROZTA, 
VÉGIGJÁRJA AZ ÖSSZES ELSŐ VILÁGHÁBORÚS HELYSZÍNT, HOGY AZ OTT 
KÉSZÍTETT FOTÓK SEGÍTSÉGÉVEL ELEVENÍTSE FEL ÉS MESÉLJE EL A HARCOK 
TÖRTÉNETÉT A 100. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL.

A VILÁGVÁNDOR

A somme-i csatában elesett brit 
katonáknak állít emléket a thiepvali 
diadalív, a legmonumentálisabb 
és leglátványosabb első világháborús 
mementó.
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A Nagy Háború nyomában, 
59 országon át

5541

A fényképészet és a hadtörténe-
lem iránti érdeklődését ötvözi 
Szalay-Berzeviczy Attila, a 

budapesti tőzsde korábbi elnöke a 
2019. júniusában megjelenő „Nagy 
Háború 100 éves nyomában – Sza-
rajevótól Trianonig” című, gazdagon 
illusztrált 520 oldalas kötetében, 
melynek lapjain az első világháború 
helyszíneit, emlékműveit, temetőit, 

illetve a centenáriumi időszak meg-
emlékezéseit, hadijátékait mutatja be, 
mintegy 2000 fotó segítségével. A 
pénzügyi világban komoly hírnévnek 
és elismerésnek örvendő közgazdász 
nagy energiák mozgósításával vágott 
bele a könyv elkészítésébe, de 2014-
ben még ő maga sem látta, hogy ez a 
küldetés milyen hatalmas áldozatokat 
követel majd meg tőle. Csak most, a 

végén szembesül igazán a vállalko-
zás nagyságával, amikor már közel a 
cél. Az utolsó „kilométerek” ugyan-
akkor nagyon lassan telnek, mint egy 
maratonfutás fi nisénél.

– Mi motiválta a könyv elkészíté-
sében?

– Az első világháború jelentősége, 
illetve szűnni nem akaró hatása min-
den egyes ember életére Európában 

Szalay-Berzeviczy Attila

A harmadik ypres-i csata centenáriumára emlékeztek meg 
a britek a belgiumi Tyne Cot temetőben, 2017 júliusában.
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és azon túl, még 100 évvel az esemé-
nyek után is. Fiatal korom óta járom 
a világot és szeretem a történelmet, 
azon belül is a hadtörténelmet. Ko-
rábban inkább a második világháború 
foglalkoztatott, később, érett fejjel 
azonban az érdeklődésem kiterjedt 
a teljes 20. század eseményeire, így 
a Nagy Háborúra és a hidegháború-
ra. Bécs és Budapest között ingázok, 
tehát mondhatom, hogy az egykori 
Osztrák–Magyar Monarchia állam-
polgárának életét élem, s így még 
inkább foglalkoztattak a dualista 
állam felbomlásának körülményei. 
Ráadásul a főállásomban a közép-ke-
let-európai régió tőkepiacaiért fele-
lek; ez 19 országot jelent, ami teljes 
egészében lefedi az első világháború 
keleti és balkáni hadszíntereit. Ezen 
országok jobb megismeréséhez pedig 
fontos tisztában lennünk, hogy ők 
miként viszonyulnak az említett idő-
szakhoz. 2014 elején úgy éreztem, 
valamilyen módon nekem is hozzá 
kell járulnom az első világháború 

centenáriumi megemlékezéseihez. 
Miután a nagy szerelmem a fényké-
pezés, ezért úgy gondoltam, ezen ke-
resztül próbálok valami maradandót 
alkotni. Annál is inkább, mert már 
hosszú évek óta fotóztam a második 
világháború helyszíneit és megem-
lékezéseit. Első lépésként elkezdtem 
szisztematikusan járni a nyugat-eu-
rópai és az észak-amerikai könyves-
boltokat, hogy pontos képet kapjak 
arról, milyen irodalma létezik ma az 
első világháborúnak. A nyugati had-
színtér eseményeit bemutató művek 
szép számmal akadtak, ám az Európa 
többi részén vagy a távoli kontinen-
seken történt hadieseményekkel már 
alig-alig foglalkoztak a szerzők. Rá-
adásul a legtöbb kiadvány az ebben a 
témában már járatosaknak szólt. Így 
jött az ötlet: azok részére készüljön 
a leendő könyvem, akik csak keveset 
vagy semmit nem tudnak 
a Nagy Háborúról, s mun-
kám segítségével új gene-
rációkat is elérjek. Ahhoz 

azonban, hogy a kötet nemzetközi 
szinten megállja a helyét, egyedinek 
kell lennie. Ezért úgy döntöttem, a 
lapjain minden háborús helyszínt 
bemutatok, a Falkland-szigetektől 
Namíbián át Pápua Új-Guineáig. A 
könyv elkészítését egy családi vonat-
kozás is motiválta. Ükapám, Berzevi-
czy Albert meghatározó közéleti sze-
replője volt a kiegyezés és a második 
világháború közti időszaknak. 1870-
től országgyűlési képviselőként tevé-
kenykedett, majd a parlament elnöke, 
később pedig az első Tisza-kormány 
kultuszminisztere lett, s máig ő az, 
aki a legtovább (1906-tól 1936-ig, 
haláláig) töltötte be a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöki posztját. 
Az első világháború idején tehát e 
tisztségében formált véleményt, s 
Tisza István közeli barátjaként, illet-
ve Ferenc József lojális követőjeként 

is a Szerbia elleni hadüzenet 
nagy ellenzője volt. Ráadásul 
otthona, az ősi családi 
fészek, Berzevicze közel 

Az ausztrál 
hagyományőrzők 
2017 októberében 
látogattak el Izraelbe, 
a beersheba-i csata 
helyszínére, ahol 
100 évvel korábban 
átütő győzelmet hozott 
a szövetséges 
lovasroham 
a törökök ellen.
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volt ahhoz, hogy a front része le-
gyen. A limanowai győzelem majd a 
gorlicei áttörés végül megmenekítette 
a települést az oroszoktól, amikor a 
frontvonal már csak alig több mint 
20 kilométerre húzódott. Visz ont a 
háborút lezáró békeszerződés elvette 
a települést, amiről ükanyám akkor 
így írt a naplójában: „A mi kedves 
otthonunk megszűnt Magyarország 
lenni!!!”

– Mikor alakult ki a kötet végső 
koncepciója?

– 2014. december 25-én jött el a 
pillanat, amikor összeállt a fejem-
ben a könyv végleges koncepciója. 
A karácsonyt akkor Ypres városában 
töltöttem, ahol a brit és a német 
katonák éppen 100 évvel korábban 
lejátszott karácsonyi futballmérkő-
zéséről készültek megemlékezni. 
December 25-én korán felkeltem, s 

útnak indultam a 
ropogós téli regge-
len. Hamarosan egy 

buszt láttam, amelyről korhű ruhába 
öltözött hagyományőrzők szálltak le. 
Korábban nem tudtam arról, hogy lé-
tezik egy ilyen szubkultúra, melyben 
emberek azzal töltik a szabadidejü-
ket, hogy az egyenruháikat, felsze-
reléseiket tökéletesítik, s különböző 

első világháborús eseményeket ele-
venítenek fel. Ez egy új perspektívát 
nyitott meg előttem. Innentől kezdve 
tudtam, hogy milyen módon viszek 
életet a könyvbe, s miként tehetem 
még látványosabbá az időutazást az 
olvasók számára. A korai, 2014-es 
terveim szerint 2016-ra elkészült 
volna a kötet, ám mindezt átgondolva 
feltettem magamnak a kérdést: miért 
nem követem végig, azaz 2018-ig 
ezt a centenáriumi időszakot? 2014 
decemberétől így szisztematikusan 

A Lettow-
Vorbeck 
emlékmű 
a zambiai 
Kasamában.
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elkezdtem járni a különböző év-
fordulós megemlékezésekre, majd 
2015 áprilisában Gallipolinál jött az 
újabb élmény: egyes ünnepségek-
re – jellemzően azokra, amelyeken 
magas rangú politikusok képvisel-
tetik magukat – nem lehet csak úgy 
bejutni. Lezárták az egész félszige-
tet, s a rendezvény helyszínére csak 
akkreditációval léphettem volna be. 
Hazatérve kiváltottam a nemzetközi 
újságíró-igazolványt, s elkezdtem ki-
építeni a különböző országokban egy 
kapcsolati rendszert azért, hogy ott 
lehessek a központi megemlékezése-
ken is. Ennek köszönhetően örökít-
hettem meg az arlingtoni temetőben 
az első világháborús ismeretlen kato-
na sírját koszorúzó Donald Trumpot, 
a Vörös Téren Vlagyimir Putyint, a 
királynőt Londonban, a román elnö-
köt a Târgu Jiu városánál vívott csata 
évfordulóján rendezett ünnepségen, 
az ausztrál és az izraeli miniszterel-

nököt a beersheba-i csata évfordu-
lóján, Recep Tayyip Erdoğan török 
elnököt a Dardanelláknál, Angela 
Merkel német kancellárt és François 
Hollande akkori francia köztársasági 
elnököt pedig Verdun-nél. Ma már 
csak az osztrák kancellár hiányzik a 
sorból; tudomásom szerint sem Wer-
ner Faymann, sem utódja, Sebastian 
Kurz nem vett részt egyetlen meg-
emlékezésen sem. Igaz, a magyar 
miniszterelnököt is csak Tisza István 
halálának 100. évfordulóján, az utol-
só pillanatban sikerült első világhá-
borús ceremónián lefotózni.

– Hogyan szerez tudomást a 
könyv szempontjából érdekes ese-
ményekről?

– Immár öt éve az első világhábo-
rúval foglalkozó könyvek olvasása 
és az interneten történő kutatómunka 
teszi ki az estéimet, hiszen tudnom 
kell, hogy mikor, mit és hol keres-
sek, mi szükséges az adott fejezet 
képekben történő elmeséléséhez. 
De rengeteg támogatást kaptam a 
magyar nagykövetségektől és a kül-

ügyminisztériumtól, Kelet-
Európában pedig a kiterjedt 
baráti kapcsolatrendszerem 

volt a segítségemre; ismerőseim a 
helyi sajtót böngészve fontos szere-
pet játszottak abban, hogy az elké-
pesztően kevés és nehezen elérhető 
információhoz hozzájussak. Így 
lehettem ott például 2016 nyarán a 
Bruszilov-off enzíva alkalmából ren-
dezett amatőr hadijátékon egy ukrán 
faluban, valahol Lviv (Lemberg) és 
Kovel között. A helyieket igencsak 
meglepte egy külföldi fotós jelenléte, 
s egyáltalán nem értették, hogy Ma-
gyarországon miként értesülhettem 
a rendezvényükről. Persze kudarcok 
is értek, ezek sajnos kizárólag az 
Egyesült Királyság kormányához 
fűződnek. Magyar újságírónak és saj-
tófotósnak egyetlen rendezvényükre 
sem biztosítottak belépést. Azóta is 
érthetetlen számomra a barátságtalan 
hozzáállásuk. Így például nem tud-
tam ott lenni a jütlandi csata évfor-
dulóján tartott megemlékezésükön a 
Skóciához tartozó Orkney-szigeten, 
amit a Scapa Flow-i egykori hadi-
tengerészeti bázis mellett rendeztek. 
Elutaztam tehát Dániába, a jütlandi 
partokhoz, hogy megnézzem, mi van 
a csata névadó helyszínén. Thyborøn 
településén rátaláltam a Sea War 

44

Az első világháború során számos 
haditechnikai újdonságot vetettek 
be a harcoló felek, például a kép 
hátterében látható német A7V típusú tankot.
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Museum-ra, amely kimondottan a ten-
geri összecsapás eseményeit mutatja 
be, ottjártamkor ráadásul az évfordu-
lóhoz kapcsolódó ünnepség keretében 
egy emlékparkot adtak át a faluban. 
A könyvembe tehát ezek a képek ke-
rülnek, s nem a hivatalos Orkney-i 
ceremónia pillanatai, David Cameron 
akkori brit miniszterelnökkel.

– Gondolom, pozitív élmények is 
érték az útjai során…

– Erre egy idén tavaszi történet 
a legjobb példa. Portugália mel-
lékszereplője volt az első világ-
égésnek, viszont 1918 áprilisában, 
amikor a német tavaszi off enzíva 
megindult a nyugati hadszíntéren, 
Flandriában, hirtelen refl ektorfény-
be kerültek. Igaz, ettől szívesen 
eltekintettek volna, mert a lysi csa-
tában súlyos vereséget szenvedtek; 
ez tekinthető egyébként a portugál 
expedíciós haderő egyetlen jelentős 
szerepvállalásának a háború során. 
A centenárium alkalmából erről az 
észak-franciaországi Richebourg te-
metőjében készültek megemlékezni, 
ezért felvettem a kapcsolatot Párizs 
portugáliai nagykövetségével, hogy 
megérdeklődjem: a rendezvényen 
való részvételhez szükséges-e akk-
reditáció? Válaszra sem méltattak, 
pedig többször is küldtem nekik 

emlékeztetőt. Mindezek ellenére 
elutaztam Franciaországba. Az ün-
nepséget megelőző napon a szállá-
somon, a televíziót nézve értesültem 
arról, hogy a programon a portugál 
állam- és kormányfő mellett részt 
vesz Emmanuel Macron francia 
köztársasági elnök is. Gondoltam, 
akkor most már biztosan nem fogok 
bejutni a rendezvényre. Reggel azért 
útra keltem, de természetesen akkre-
ditáció hiányában nem jutottam túl a 
beléptetőkapun. Már minden vendég 
elfoglalta a helyét, amikor hatalmas 
szerencsémre előkerült a portugál 
sajtóattasé. Ő emlékezett a nekik írt, 
ám megválaszolatlanul hagyott leve-
leimre, s ott a helyszínen elintézte az 
akkreditálásomat.

– Van-e még valami fontos ese-
mény vagy helyszín, ami hiányzik a 
gyűjteményből?

– Akad még néhány, ezek sorából 
a Szuezi-csatorna védőinek em-
lékművét emelném ki. A törökök 
1915-ben – német nyomásra – indí-
tottak támadást, hogy elfoglalják és 
lezárják ezt a fontos vízi útvonalat, 
s így a britek ne tudják eljuttatni a 
nyugati hadszíntérre indiai csapata-
ikat. A védők azonban kitartottak, 
sőt, idővel a törökök kényszerültek 
defenzívába; kezdetét vette a pa-
lesztinai hadművelet, amely 1918-
ban a megiddói csatával, majd Da-
maszkusz elfoglalásával végződött. 
A szóban forgó emlékmű fotózását 
nehezíti, hogy olyan helyen áll, ami 
nem látogatható, hiszen a stratégiai 
jelentőségű Szuezi-csatorna partján 
található, annak is a keleti oldalán, 
vagyis a Sínai-félszigeten. Az pedig 
hadműveleti terület: ott az egyiptomi 
hadsereg a különböző terrorszerveze-

45

Angela Merkel német kancellár és 
François Hollande akkori francia 

köztársasági elnök együtt látogatott 
el a verduni harctérre 2016-ban.
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HÁTORSZÁG

tek ellen harcol, s különösen a térség 
északi részén mindennaposak a fegy-
veres összecsapások, merényletek. Az 
egyiptomi hadügyminisztériummal 
folytatott nyolc hónapnyi levelezést 
követően viszont éppen most kaptam 
meg a fotózásra az engedélyt. Az iraki 
helyszíneket illetően ugyanakkor to-
vábbra is gondban vagyok, márpedig 
a mezopotámiai hadműveletek fontos 
részét képezték az első világháború 
Európán kívüli eseményeinek. Az 
„Iszlám Állam” 2014-es térnyerése 
ellehetetlenítette a munkát a közel-
keleti országban, s mivel a terroristák 
kiűzése ellenére még mindig bizony-
talan az ottani helyzet, elképzelhető, 
hogy a 100 évvel ezelőtti ellenséges-
kedés mezopotámiai fejezetét nem 
tudom képekkel bemutatni.

– Mennyi elfoglaltságot jelent a 
mű elkészítése?

– Az események rendszerint hét-
végeken vannak, így már évek óta 
ugyanaz a menetrend: pénteken útra 
kelek, szombat–vasárnap a könyvhöz 
fotózok, hétfőn reggelre pedig vissza-
vedlek közgazdásszá, és élem a hét-
köznapi életem, míg az esték az első 
világháború történetének kutatásával, 
felkészüléssel és a könyv írásával tel-
nek. A jó időbeosztás tehát alapvető 
jelentőséggel bír. Persze néha én is 
eljutottam oda, hogy ennyi, itt a vége, 
feladom. Ezeken a holtpontokon 
azonban mindig gyorsan túllendültem; 
egyrészt a küldetéstudat visz előre, 
másrészt pedig annak felismerése, 
hogy az én problémáim eltörpülnek 
azokéihoz képest, akik emlékére ké-
szítem ezt a könyvet.

– Hogyan épül fel a könyv tema-
tikája?

– Időrendi sorrendben dolgozom 
fel az eseményeket. A témában el-
olvasott rengeteg kötet tartalmát 
sűrítem össze, olvasmányos formá-
ban. A könyv minden érdekességet 
magában foglal majd, s azt is, amit 
tudni érdemes a Nagy Háborúról. 
Az átlagember ugyanis gyakorlatilag 
semmiféle ismerettel nem rendel-
kezik erről a sorsfordító időszakról. 
Az ezzel összefüggő egyik kedvenc 
tesztkérdésem, hogy minek állít 
emléket a Margit híd budai hídfő-
jénél látható oroszlános emlékmű? 
PrzemyŚl védőinek, de ezt kevesen 
tudják, s amikor elmondom a he-
lyes választ, akkor legtöbbször jön 
a csodálkozás: azok meg kik voltak? 
Pedig főleg a 20. századi történel-
münk ismerete fontos ahhoz, hogy 
értsük, honnan hová tart a világunk. 
Az első világháborút kiváltó három 
fő tényező, az imperializmus, a na-
cionalizmus és a militarizmus ismét 
erőteljes szerepet kezd játszani a 
világpolitikai folyamatokban. Meg-
ítélésem szerint az elmúlt 70 év bé-
kéjének a legfontosabb oka ugyanaz, 
mint a napóleoni háborúkat követő 
közel egy évszázadnyi viszonylagos 
európai nyugalmáé volt. Az emberi-
ségnek elege lett a vérontásból és be-
látták, hogy az ellenségeskedés nem 
visz közelebb a jóléthez, hanem épp 
ellenkezőleg, egyre távolabb sodor 
attól. Ám amikor távozik az élők 
sorából a háború borzalmait még a 
saját bőrén megtapasztalt utolsó 
ember is, a vezető politikai és 

katonai pozíciókban pedig 
csak olyanok ülnek, akik 
a fegyveres konfl iktusokat 
fi lmekből és könyvekből 
ismerik, akkor a világ el-
kezdi adottságként kezelni 
a békét, a háborút pedig a 
problémák lehetséges meg-
oldásaként. Pedig a béke 
nem adottság. 1914 nyarán 
már nem volt élő ember, 
aki emlékeztetett volna a 
napóleoni háborúkra, és 
senki sem gondolta, hogy 
holmi balkáni esemény – a 
Ferenc Ferdinánd elleni 
merénylet – lángra lobbant-
hatja azt az Európát, amely 
épp a fejlődés és gyarapo-
dás korát élte.

– Hol kezdődik, s mivel 
zárul a fotókkal elmesélt 
történet?

– A könyv első oldalain 
a belfasti Titanic-múzeum-
ban készült fotók köszön-
nek vissza. Szerintem a 
luxus utasszállító kataszt-
rófája a legemblematiku-
sabb eseménye a háború 
előtti időszaknak, s meg-

1918. március 21-én kezdődött 
az utolsó nagy német offenzíva 

a nyugati hadszíntéren.
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testesítette a korra jellemző fejlődést, 
az ipari forradalom eredményeit, a 
fényűzést, a nagyravágyást. A hajó 
hirtelen jött, elképzelhetetlennek tar-
tott tragédiája, illetve az első világhá-
ború kitörése között pedig nem nehéz 
párhuzamot vonni. A háborús esemé-
nyekhez kapcsolódó utolsó képek a 
dél-afrikai Zambiában, közelebbről 
Abercorn (mai nevén Mbala) városá-
ban készültek, ahol a német Paul 
Emil von Lettow-Vorbeck tábornok 
1918. november 25-én letette a fegy-
vert a britek előtt. A valóságban tehát 
ott és akkor, s nem november 11-én, 
a compiégne-i fegyverszüneti egyez-
mény aláírásával zárult le az első 
világháború. Az utolsó fejezet pedig 
a versailles-i békeszerződésről szól, s 
a terveim szerint éppen a Párizs-kör-
nyéki konferencia lezárásának száza-
dik, illetve a Ferenc Ferdinánd elleni 
merénylet 105. évfordulóján, vagyis 
2019. június 28-án lenne a könyv ün-
nepélyes bemutatója Szarajevóban. 
Nagyságrendileg 2000 fotó kerül az 
520 oldalas kötetbe abból a mintegy 
150 ezer felvételből, amit a témában 
készítettem 2014 óta az 59 országot 
érintő utazásaim során.

– Milyen különbségeket tapasz-
talt a kelet- és a nyugat-európai 

emlékezéspolitika között?
– Az egykori nyugati had-

színtéren rendkívül komolyan 
veszik a megemlékezéseket, 

hatalmas számban ren-
deznek ilyen eseménye-

ket, amelyeket elképesztő profesz-
szionalizmussal szerveznek meg. 
Ráadásul mindez a fi gyelem koránt-
sem csak a centenáriumi időszakra 
korlátozódik; folyamatosan ápolják 
a hadisírokat, gondozzák a katonai 
emlékműveket. Kelet-Európában és a 
Balkánon viszont ebből a szempont-
ból nem jó a helyzet. Egy-két szerb 
és román emlékmű kivételével nincs 
számottevő első világháborús me-
mentó, a centenárium idején pedig 
nem rendeztek ezekben a régiókban 
semmilyen állami megemlékezést, az 
előbb említett két államot leszámítva. 
Ennek a nyilvánvaló oka az, hogy ők 
a győztesek oldalán fejezték be a har-
cokat, mindazonáltal azt gondolom, 
mindenkinek lenne miért és mire em-
lékeznie. Főleg nekünk, magyarok-
nak, mégsincs benne a hazai köztu-
datban a háborús szerepvállalásunk, s 
a centenárium sem volt elég jelentős 
alkalom ennek megváltoztatására. 
Például egy központi emlékmű elké-
szítése jól szolgálná az emlékezést, 
de sajnos nem avattunk ilyet a 100. 
évforduló alkalmából. Mindezen kü-
lönbségek mellett szembetűnő még a 
kelet- és a nyugat-európai hadisírok 
állapota közti különbség is.

– Mit adott önnek a könyv készí-
tésével töltött időszak?

– Rengeteget tanultam a 20. szá-
zadról, már csak önmagában az el-
múlt mintegy öt év alatt megszerzett 
tudásért megérte az egész. De ha a 
könyvvel mások ismereteit is gyara-
píthatom, akkor talán nem túlzás éle-
tem egyik fő küldetésének nevezni 
ezt a vállalkozást.

Az első világháborús 
dreadnought-típusú csatahajók 

egyetlen fennmaradt képviselője 
a houston-i Texas Navy Parkban látható.
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A COMPIÉGNE-I ERDŐBEN, FERDINAND FOCH MARSALL VASÚTI 
SZALONKOCSIJÁBAN AZ ANTANT ÉS NÉMETORSZÁG KÉPVISELŐI 
1918. NOVEMBER 11-ÉN REGGEL 5.10-KOR LÁTTÁK EL KÉZJEGYÜKKEL 
A FEGYVERSZÜNETI EGYEZMÉNYT. A DOKUMENTUM AZ ALÁÍRÁS NAPJÁN, 
DÉLELŐTT TIZENEGYKOR LÉPETT HATÁLYBA. HOGYAN ÉLTÉK MEG A KATONÁK 
A HARCOK UTOLSÓ ÓRÁIT, S MIT GONDOLTAK A HIRTELEN RÁJUK 
KÖSZÖNTÖTT BÉKÉRŐL? NAPLÓBEJEGYZÉSEK, LEVÉLRÉSZLETEK 
SEGÍTSÉGÉVEL IDÉZZÜK FEL MINDEZT.

48

1918. november 11.

AZ UTOLSÓ NAP
Végre vége: a katonák 
kitörő örömmel 
fogadták a compiégne-i 
békeszerződés hírét.
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Kevéssel 11 óra előtt Lloyd 
George brit kormányfő kilépett 
a londoni Downing Street 10., 

vagyis a miniszterelnöki rezidencia 
ajtaján, és így szólt az ünneplő, zász-
lókat lengető tömeghez: „Vége van. 
Aláírták. A háborút megnyertük.”

Ugyanezeket a pillanatokat a csa-
torna túlpartján, a nyugati hadszínté-
ren a skót királyi gyalogezred, a híres 

Black Watch 14. zászlóaljának tagja, 
David Livingstone tizedes ekképp 
élte meg: „Alig indultunk újra útnak, 
amikor – még kimondani is furcsa 
– szokatlan nyugalom ereszkedett a 
tájra. Szavakkal leírhatatlan, hátbor-
zongató érzés volt, a távoli ágyúdörej 
elhalt és teljes lett a csend. Éppen 
azon a környéken jártunk, ahol négy 
évvel ezelőtt az ellenség és a brit 
expedíciós haderő a háború során 
először megütközött egymással. Az 
egykori harcmezőn a gránáttölcsérek 
már kezdtek feltöltődni, lassan be-
nőtte őket a gaz és a különféle füvek. 
A sors iróniája, hogy a háború itt ért 
véget; négy évnyi küzdelem és vér-
ontás után visszajutottunk oda, ahol 
az egész elkezdődött. A menetoszlop 
megállt és különös módon mindenki 
elcsendesedett; mindannyiunkat meg-
érintett a pillanat varázsa.”

Meglepő módon a nyugati had-
színtér egyes szektoraiban a fegyver-
nyugvás kiábrándulást, sőt dühöt vál-
tott ki az antant katonáiból. Rowland 

Feilding alezredes, a 6. Connaught 
Rangers parancsnoka a feleségéhez 
írt levelében számolt be ennek oka-
iról. Mint fogalmazott, éppen előre-
nyomultak, amely szerinte véráldo-
zat nélküli győzelmet hozott volna, 
mivel az ellenség olyan gyorsan vo-
nult vissza, hogy nehezen lehetett tar-
tani a lépést velük. A fegyverszünet 
miatt viszont a várt diadal elmaradt. 

„Végtelenül sajnáltuk, hogy pont 
ekkor következett ez be – amikor 
éppen letörtük az ellenség szarvát.” – 
olvasható az alezredes levelében.

Ám a frontnak azokon a szakasza-
in, ahol a harc még heves, szemtől 
szembeni és személyes volt, számta-
lan katona nem dühöt érzett novem-
ber 11-e reggelén, inkább félelmet. 
Ahogy az utolsó órák peregtek, a brit 
Robert Cude őrmester ezt jegyezte 
fel a naplójába: „Bárcsak túlélhetném 
a hátralévő időt, ez mindenki fohá-
sza. Borzasztóan sajnálom azokat a 
fi úkat, akiket ma reggel ölnek meg, 
mégpedig elég sokan lesznek.” Cude 
nem tévedett. November 11-én a 
szemben álló felek összesen közel 11 
ezer főt (csak az amerikaiak három-
ezret) vesztettek, közülük mintegy 
2800-an haltak meg. Az utolsó elesett 
katona az amerikai Henry Gunther 
közlegény volt, aki a fegyverszüneti 
egyezmény életbe lépése előtt egy 
perccel, 10.59-kor kapott halálos 
sebet.

„Vége ennek a tetves háborúnak! 
Vége! Ennyi volt! Nincs több mé-
szárlás, csonkolás, sár és vér, lovak 
és öszvérek levágása és kibelezése. 
Nincsenek reménytelen hajnalok, 
mikor a fagyosan szemerkélő eső 
rátelepszik az emberre, kuporgás 
semmire se jó fedezékekben, me-
lyeket a lövészárok oldalába vájtak, 
orvlövészek ravaszul kilőtt löve-
dékei, nincs több szörnyű ágyútűz. 
Nem lapátolunk össze többé emberi 
maradványokat és öntjük bele a ho-
mokzsákokba.” A brit tüzértiszttől, 
Richard Dixon hadnagytól származó 
idézet jól illusztrálja, mit érezhetett 
a katonák többsége, amikor értesült 
a compiégne-i fegyverszüneti egyez-
ményről. A Nagy Háború ugyanis 
hihetetlen pusztítást okozott. Biro-
dalmak szűntek meg létezni, emberek 
milliói haltak meg a csatamezőkön, 
további milliók pedig rokkantan élték 
csak túl a harcokat. Az utolsó pilla-
natig küzdöttek a szemben álló felek, 
ám 1918. november 11-én délelőtt 
11 órakor mindennek egy csapásra 
vége lett. A katonákon úrrá lett a fel-
szabadultság, nyomában pedig máris 
ott járt a kérdés: mihez is kezdjenek 
most az életükkel? Sokan hitték úgy, 
hogy nem fogják megélni a háború 
végét, ezért semmit sem vártak a jö-

HÁTORSZÁG1918. november 11.
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Újra hazai földön: 
egy tengerészgyalogost 
részesítenek meleg 
fogadtatásban 
hazatérése alkalmából.
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vőtől. Ám ez a lelkiállapot egy szem-
villanás alatt megváltozott.

„Egy irreális gondolat született 
meg bennem: van jövőm. Eltartott 
egy darabig, amíg hozzászoktam 
ehhez a tényhez. Van miért előre 
tekintenem – évekig elképzelni sem 
tudtam ehhez hasonlót.” – írta Dixon 
hadnagy.

A háború lezárását illetően sehol 
sem volt szívből jövőbb a megköny-
nyebbülés, mint Franciaországban, 

derül ki az amerikai F. J. Sharp őr-
nagy leveléből: „A franciák őrjöng-
nek – s ezért aligha hibáztathatók, 
hiszen rengeteget szenvedtek. Két 
és fél millió férfi  hozta meg a legna-
gyobb áldozatot, és fi zetett az életé-
vel.”

De akadtak, akik nem voltak ké-
pesek ünnepelni. Közéjük tartozott a 
brit Alan Brooke ezredes, aki később 
ezt írta: „Ez az eszement este mélyen 
megrázott. Elmondhatatlan megköny-

HÁTORSZÁG
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Az első 
világháború 
hatalmas 
emberáldozatot 
követelt 
a részt vevő felektől.
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nyebbülést éreztem, hogy végre vége 
van mindennek, ám elárasztottak a 
harcban töltött évek emlékei. Bánat-
tal volt teli az estém, és hamar aludni 
tértem.”

Arthur Wrench közlegény pedig ezt 
jegyezte be naplójába: „Nagy jelen-
tőségű nap lesz ez az elkövetkezendő 
nemzedékek számára. Kétségkívül ez 
az utolsó háború, amelyet civilizált 
nemzetek egymással vívnak.”

Nem ő volt az egyetlen, aki ennek 
a meggyőződésének adott hangot. 
Lloyd George brit miniszterelnök 
mondta a parlamentben: „Így hát ma 
reggel 11 órakor véget ért az embe-
riséget valaha sújtó legkegyetlenebb 
és legszörnyűbb háború. Remélem 

elmondhatjuk, hogy ez a sorsdön-
tő délelőtt egyúttal minden háború 
végét is jelentette.”

Hasonlóképp, bár kissé óvato-
sabban fogalmazott John Nettleton 
hadnagy: „Azt mondták, ez a há-
ború véget vet majd a háborúknak, 
és sokan ezt el is hitték közülünk. 
Talán túlságosan is naivan hangzik, 
de mégis hihetőnek tűnt. A sárnak, 
a vérnek és a kegyetlenségnek, amit 
átéltünk, csak úgy volt értelme, 
hogy feltételeztük, civilizált ember 
ilyet többet nem tesz. Biztos voltam 
abban, hogy mindenki, aki keresztül-
ment ezeken a dolgokon, többé nem 
fogja engedni, hogy megtörténjenek. 
Azt gondoltam, az egyszerű emberek 

a világon mindenütt felkelnek, és be-
verik annak a politikusnak a pofáját, 
aki a háborúnak akár a lehetőségét is 
ki meri ejteni a száján.”

A 21 évvel később kitört második 
világháború, illetve az ahhoz vezető 
események azonban még ezt a visz-
szafogott optimizmust sem igazolták.

(Forrás: Peter Hart, az Imperial 
War Museum hangarchívumának 
történész kutatója, illetve Malcolm 
Brown történész, az Imperial War 
Museum munkatársa által jegyzett 
cikkek, amelyek magyarul a BBC 
History különszámában, „Az első vi-
lágháború története” című kiadvány-
ban jelentek meg.)

MAGYAR HONVÉD

A nyugati hadszíntér egyes 
szektoraiban a harc a világháború 
legutolsó pillanatáig változatlan 
hevességgel tombolt.
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HÁTORSZÁG Kép és szöveg: HM HIM

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM (HM HIM) IDÉN ÜNNEPLI 
FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁT. 1918-BAN AZZAL A FELADATTAL 
ALAPÍTOTTÁK MEG, HOGY ÖSSZEGYŰJTSE, MEGŐRIZZE, FELDOLGOZZA, 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA 
HOZZÁFÉRHETŐVÉ TEGYE A MAGYAR HADTÖRTÉNELEM EMLÉKEIT.

100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A MÚLT ŐRZŐI

52 MAGYAR HONVÉD

A Ferdinánd-laktanya főhomlokzata 
1880 körül.
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100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Az intézmény tehát 100 éves 
múltra tekint vissza, ám az 
alapítás gondolta jóval koráb-

bi, szinte egyidős a polgárosodással, 
a nemzet születésével. A 19. század 
második felében – kisebb-nagyobb 
szünetekkel – állandóan napirenden 
szerepelt a magyar Hadtörténeti 
Múzeum és Levéltár létrehozásának 
igénye.

Az első konkrét lépést a Magyar 
Tudományos Akadémia hadtudo-
mányi bizottságának indítványa 
jelentette, amely szerint a Magyar 
Nemzeti Múzeum hadtörténelmi 
gyűjteményének fokozatos fej-
lesztését és a múzeum kibővítését 
tervezték. 1896-ban a millenniumi 
kiállítás hadtörténelmi csoportbi-
zottsága már a szervezés kezdetén 
azzal fordult az illetékesekhez, hogy 
lehetőség szerint tartsák együtt az 
aprólékosan, országos szinten és 
a magángyűjteményeket átnézve 

feltérképezett, nyilvántartásba vett 
hadtörténelmi anyagot, de ez végül 
különféle okok miatt nem valósult 
meg. Az első világháború aztán 
új helyzetet teremtett. A jórészt 
már a harcok kezdetétől tudatosan 
gyűjtött háborús relikviák, vala-
mint a roppant mennyiségű ha-
dizsákmány elhelyezésére a bécsi 
Heeresgeschichtliches Museum 
nem volt képes, így a közös Had-
ügyminisztérium nem zárkózott el 
egy önálló budapesti hadimúzeum 
létrehozásától. A háború végnapjai-
ban, az Osztrák–Magyar Monarchia 
összeomlása idején, a forradalmi 
helyzetben azonban az elképzelésről 
végleges döntés már nem született.

A mai HM HIM jogelődje végül 
1918 novemberében a Hadügymi-
nisztérium szervezetén belül alakult 
meg, s 1919 januárjától Hadtörté-
nelmi Levéltár és Múzeum néven 
működött.

AZ ELSŐ LÉPÉSEKTŐL

A Hadügyminisztérium I. csoport-
jának 1918. november 11-én kelt új 
ügykörbeosztása szerint az I. csoport 
10. osztálya alá tartozott a „Hadi Le-
véltár”. 1918. december 19-én jelent 
meg a csoportok sorában a „muze-
ális csoport”; ennek élére Aggházy 
Kamil került, aki a később önállóvá 
vált múzeum igazgatója is lett. Bár 
kinevezésére vonatkozó konkrét 
irat nincs, de valószínűsíthető, hogy 
ugyancsak november elejétől nevez-
ték ki Gabányi János alezredest a 
levéltár vezetőjének.

Megalakulása után az intézmény az 
Országos Levéltár még félkész épü-
letének – Bécsi kapu tér 4. – III–IV. 
emeletén kapott helyet. A már kez-
detben is szűkös körülmények kö-
zepette a hamarosan beérkező nagy 
mennyiségű levéltári és múzeumi 

55MAGYAR HONVÉD

A Hadimúzeum kiállítása a Mária Terézia 
laktanyában, az 1920-as években.
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anyag egyre sürgetőbbé tette az el-
helyezés megoldását. A honvédelmi 
miniszter 1921 elején végül kiutalta a 
múzeum számára az Üllői úti Mária 
Terézia-laktanya egy részét, ahova 
az átköltözés a nyár folyamán meg is 
történt.

Mindezzel párhuzamosan, 1921 
márciusában az M. kir. Hadtörténel-
mi Levéltár és Múzeum a Honvédel-
mi Minisztériumtól függetlenedve 
önálló szervezetté vált, majd 1922 
novemberében a két intézményrészt 
is szétválasztották. A múzeum 1929-
ben költözött mai helyére, a várbeli 
Nándor-laktanyába, míg első kiállítá-
sa 1937. május 29-én nyílt meg.

A második világháborúban az 
1943-as esztendő volt az utolsó, ami-
kor teljes intenzitással működött az 
intézmény. 1944 elején megkezdték 
az értékes darabok összecsomago-
lását, majd a honvédelmi minisz-
ter 1944 októberében elrendelte 
a személyzet és a muzeális tárgyi 

MAGYAR HONVÉD

A Hadimúzeum 1937-ben nyílt kiállításának részlete.

A Mária Terézia-laktanya 
épülete az 1920-as 
években.
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anyag kitelepítését. A menteni kí-
vánt értékek a Veszprém megyei 
Doba községhez tartozó somlóvári 
Erdődy-kastélyig jutottak el. Buda-
pest ostromakor mind a Nándor-lak-
tanya, mind az Országos Levéltár 
épülete súlyos károkat szenvedett, 
raktárainak egy része is a romok alá 
került.

ÚJJÁÉPÍTÉS
A háborút követő első évek a romok 
eltakarításával, valamint a gyűjte-
mények rendezésével teltek. A Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság 1945 
májusában csak a múzeum működé-
séhez járult hozzá, így a levéltár a 
Honvédelmi Minisztérium osztálya-
ként tevékenykedett tovább, iratait 
a múzeum vette gondozásába. Mivel 
a levéltári anyagot az Országos Le-
véltár épületéből el kellett szállíta-
ni, megkezdték a Nándor-laktanya 
egyik szárnyának átépítését raktárak 
céljára.

1947 márciusában jóváhagyták az 
intézmény kettős funkcióját, így az 
Honvéd Levéltár és Múzeum néven 

működött tovább. 1948 augusztu-
sában a Minisztertanács – a Honvé-
delmi Minisztérium előterjesztését 
elfogadva – engedélyezte a Honvéd 
Levéltár bécsi kirendeltségének mű-
ködését.

A Hadtörténeti Múzeum csupán 
Buda visszavívásának századik 
évfordulóján, 1949. május 21-én 
nyithatta meg épületének kapuit a 
nyilvánosság előtt. A korábbiakhoz 
mérten szerény, hat teremből álló 
kiállítás négy terme az új néphad-
sereget, valamint a kor szellemében 
annak elődjeként számon tartott 
1848/49-es honvédsereget, az 1919-
es magyar Vörös Hadsereget és az 
1936–1945 közti időszak magyar 
antifasisztáit mutatta be – további 
két helyiségben pedig a fegyver- és 
a levéltári anyagból kaptak ízelítőt a 
látogatók.

1954-ben a Honvédelmi Minisz-
térium létrehozta a Hadtörténelmi 
Intézet és Múzeumot, amelynek 
elnevezése 1958 októberében Had-
történelmi Levéltár és Múzeumra 
változott, hogy aztán 1961-től ismét 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
nevet viselje. 1963-ban a Hadtör-

A Honvéd Múzeum 1949-ben megnyílt 
kiállításának egyik terme.

55

52-53-54-55-56-57-58-59.indd   5 2018. 11. 07.   12:27:19



MAGYAR HONVÉD56

HÁTORSZÁG

A Hadilevéltár raktára 
az 1930-as években.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Kapisztrán téri bejárata az 1960-as években.

Az evakuált levéltári anyag 
a Hadtörténeti Múzeum pincéjében,

 1950-ben.
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téneti Múzeum országos hatáskörű 
intézménnyé vált, amely arra hiva-
tott, hogy időben és térben teljesség-
re törekedve összegyűjtse, őrizze, 
megóvja, feldolgozza és nyilvános-
ság elé tárja a magyar és a magyar 
vonatkozású hadtörténelem tárgyi 
emlékeit. Az 1963–64-ben létreho-
zott Haditechnikai Park központi he-
lyen, a Hadtörténeti Múzeum udva-
rán generációk számára emlékezetes 
módon mutatta be haditechnikai esz-
közeit: harckocsikat, repülőgépeket, 
lokátorokat, lövegeket.

1986-tól egyre közelebb került a 
megvalósuláshoz a műemlék épület 
rekonstrukciója, a padlástér beépí-
tése, valamint egy modern épü-
letrésszel való bővítése. Ehhez az 
udvart ki kellett üríteni: költözött 
a Haditechnikai Park. A felújítási 
folyamatot azonban megakasztot-
ta, hogy az előkészítő munkálatok 
során az intézmény udvarán – a vár-

nak e részén egyébként kuriózum-
nak számító – 13. századi, IV. Béla 
király idején épített budai városfalat 
és patkótornyot, továbbá egyéb ré-
gészeti leleteket találtak. A feltárás 
miatt a rekonstrukciós munkát el-
halasztották, majd anyagiak híján 
végképp lekerült a napirendről.

Az 1990-es évek második felében 
bővült az intézmény feladatköre. 
Először az 1996. január elsejéig a 
Honvédelmi Minisztérium alá-
rendeltségében működő Központi 
Irattár olvadt bele a szervezetbe, 
majd 1997. október elsejétől a Ha-
disírgondozó Iroda. Ez a két részleg 
2000-től 2010-ig Központi Irattár és 
Hadisírgondozó Iroda néven műkö-
dött, majd a hadisírgondozás 2010 
októberétől ismét közvetlen minisz-
tériumi keretek között folytatta te-
vékenységét, 2012-től pedig a HM 
társadalmi kapcsolatok és háborús 
kegyeleti főosztály szervezetében.

2016. szeptember elsejétől két régi-
új szervezeti egységgel – a Katonai 
Emlékezet és Hadisírgondozó Igaz-
gatósággal, valamint a Centenáriumi 
Pályázati Igazgatósággal – bővült a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um. A Katonai Emlékezet és Hadisír-
gondozó Igazgatóság munkatársai a 
hadisírgondozás tudományos kutatás-
sal és háttérbiztosítással kapcsolatos 
tevékenységét tervezik, szervezik és 
koordinálják. A 2016-os szervezeti 
átalakítással létrejött másik új elem, 
a Centenáriumi Pályázati Igazgató-
ság legfontosabb feladata a HM HIM 
által kiírt, első világháborús hadisí-
rok és emlékhelyek felújítására szóló 
pályázat lebonyolítása. Az igazga-
tóság ebben a formájában 2018 ta-
vaszáig működött, majd feladatait a 
Gazdasági és Pályázati Igazgatóság 
vette át.

Mindeközben a múzeumban 2005 
májusától folyamatosan nyílnak a 

A Hadtörténeti Múzeum ágyúi 
a Tóth Árpád sétányon, 

az 1980-es években.
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Magyarország katonai története című 
állandó kiállítás különböző történe-
ti korszakokhoz kapcsolódó tárlatai. 
2014 tavaszán vált látogathatóvá a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
tagintézménye, a Pákozd-Sukorói 
Csata Emlékkiállítás, szintén ebben 
az évben kötött ki először a Parlament 

előtt a Lajta Monitor Múzeumhajó, 
amelyet 2018. április-májusban több 
vidéki városban is megtekinthettek az 
érdeklődők.

2017-ben, a Múzeumok Éjszakáján 
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt 
a Fegyvertár – Fegyvertörténeti Lát-
ványtár, amely a magyar katona fegy-

verzetének, viseletének és felszerelé-
sének bemutatására vállalkozik a 10. 
századtól napjainkig. A tárgyak válto-
zásán, fejlődésén keresztül érzékelteti 
a hadviselés harcászati eljárásaiban 
beálló változásokat, az íjtól a modern 
géppuskáig, a láncingtől a mai löve-
dék- és repeszálló mellényekig.
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A Magyar Országos Levéltár 
épülete az 1920-as években.

MAGYAR HONVÉD
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LAKTANYÁBÓL MÚZEUM
A Hadtörténeti Múzeum mai helyén 
a középkorban lakóházak álltak. 
Ezek az 1686-os – a várat a török 
megszállás alól felmentő – ostrom 
során megsemmisülhettek, a követ-
kező időszakban készült térképek 
ugyanis már pusztaságként jelölik 
a területet. A kiemelkedő hadászati 
jelentőséggel bíró helyszín azonban 
nem sokáig maradt lakatlan: 1696-
ban már két, az északi várfallal 
párhuzamosan elhelyezkedő kaszár-
nyaépület foglalta el. A 19. század 
negyvenes éveire jócskán elavult 
létesítményeket lebontották, majd 
1844-ben új, nagyobb, az uralkodó-
ról Ferdinándnak, magyarul Nán-
dornak elnevezett laktanya építése 
kezdődött el.

Az 1847-re elkészült épületegyüt-
tes egy nyugati – a hajdani Bástya-
sétányra, a mai Tóth Árpád sétányra 
néző – szárnyból, valamint egy kö-
zéptájon hozzá csatlakoztatott, az 
így kialakuló térre néző déli szárny-
ból állt. Az Anjou sétány felőli észa-
ki épületrész csak 1892-ben készült 
el. A nyugati szárnyat 1926–29 
között az odaköltöző Hadtörténe-
ti Múzeum céljainak megfelelően 
átépítették. Az épület a második 
világháború alatt jelentősen megron-
gálódott, a helyreállítási munkálatok 
több mint egy évtizedig tartottak. Az 
1952 után felgyorsult épületrekonst-
rukció során alakították ki az északi 
szárny földszintjén azt a két emelet 
belmagasságú nagytermet, amely 
ma Márványterem néven reprezen-
tatív rendezvények, nagyobb tereket 
igénylő kiállítások befogadására 
szolgál.

KÜLÖN UTAKON
A Hadtörténelmi Levéltár feladata 
a katonai múlt, a magyar hadtörté-
nelem írásos emlékeinek gyűjtése, 
megőrzése és a kutatás számára 
használhatóvá tétele. Rendeltetése 
a Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség, valamint ezek 
közvetlen felügyelete vagy irányí-
tása alá tartozó katonai szervezetek, 
továbbá mindezek jogelődjeinek 
működése során keletkezett levéltá-

ri anyagok gyűjtése, rendszerezése, 
feldolgozása és megőrzése, továbbá 
az ez irányú kutatások biztosítása a 
kutatók számára. Ezenkívül gyűjti a 
magyar hadtörténelemmel kapcsola-
tos maradandó értékű magániratokat 
is.

Már az első világháború idején is 
érvényben volt az a császári és kirá-
lyi rendelet, amelynek értelmében a 
haderő alakulatai – így a honvédsé-
géi is – a bécsi Kriegsarchivba küld-
ték a működésük során keletkezett 
hadműveleti és egyéb, megőrzésre 
előírt irataikat, térképeiket. 1915 
őszén sikerült azt elérni, hogy a ma-
gyar honvédség és népfelkelés ala-
kulatai harctéri irataikat közvetlenül 
a Honvédelmi Minisztériumba küld-
hessék. A tárca 1/a osztályán belül 
létrehoztak egy levéltári csoportot, 
amely ezeket a hazaküldött iratokat 
lemásolta és az eredeti iratokat csak 
ezután küldte tovább a bécsi levél-
tárba.

Mint korábban említettük, a „Hadi 
Levéltár” az első világháború után a 
Hadügyminisztérium keretein belül 

működött. A következő évtizedek-
ben több szervezeti változáson ment 
át, hol önállóan tevékenykedett, hol 
a múzeummal közösen. A máso-
dik világháború a levéltár életében 
is tragikus időszak volt: részben 
evakuálták, azonban az elszállított 
értékes iratanyag nagyobb hányada 
elpusztult. 1947 márciusában foly-
tathatta hivatalosan a tevékenysé-
gét, immár a Nándor-laktanyában. 
A szervezeti változások nyomán 
beépült a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumba, önálló igazgatóságként, 
az 1969-ben megjelent törvényerejű 
rendelet pedig szaklevéltárrá minő-
sítette.

A részeként tevékenykedik a Had-
történeti Térképtár, illetve a bécsi 
Kriegsarchivban működő magyar 
levéltári kirendeltség, amelynek fel-
adata a magyar–osztrák közös múlt 
szellemi örökségének kutatása és 
gondozása, a két ország kulturális és 
tudományos kapcsolatainak ápolása.

(Szemelvények a 100 éves Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum című ünne-
pi kiadványból.)

Gyerekek a Hadtörténeti Múzeum 
udvarán lévő Haditechnikai 

Parkban, 1968-ban 
(fotó: Ferkis Emil).

MAGYAR HONVÉD
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HÁTORSZÁG

A megbecsült
vendég

CSATTANÓS VÁLASZ
A VASÚTTÖRTÉNETI PARKBAN 
NEMRÉG ÜNNEPELTÉK A MAGYAR 
ÁLLAMVASUTAK ZRT. 
FENNÁLLÁSÁNAK 150. 
ÉVFORDULÓJÁT. A PROGRAMOK 
SORÁBÓL KIEMELKEDETT CSATTI, 
A 85 MILLIMÉTER ŰRMÉRETŰ 
LÉGVÉDELMI LÖVEG ÉS 
KEZELŐSZEMÉLYZETÉNEK 
BEMUTATÓJA.
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A hivatalos nevén 8,5/8,8 cm 
Flak 39 (r) veterán fegyver 
nem véletlenül került a MÁV 

Zrt., a Vasúttörténeti Park és a MÁV 
Nosztalgia Kft. közös rendezvényén 
a nemzetközi járműparádé gőzmoz-
dony-csodái közé: megbecsült ven-
dégként emelte a rendezvény szín-
vonalát.

– Az Isonzó- és a Galícia-expressz 
révén már évek óta kiváló kapcsolat 
alakult ki Schvéd Norbert igazgató-
val, a MÁV Nosztalgia Kft. vezető-
jével. Ő kereste meg Takács Attila 
dandártábornokot, az MH Hadkiegé-
szítő, Felkészítő és Kiképző Parancs-
nokság parancsnokát, akinek az en-
gedélyével és támogatásával indult 
el a szervezés. Mivel régóta nincs 
már háború vasút nélkül, s a MÁV 
hagyományosan az ország „második 
hadserege”, jogos volt a felvetés, 
hogy valamiképpen be kellene mu-
tatni a katonaságot is a közönségnek 
– s miért ne lehetne ezt megtenni a 
rendkívül látványos légvédelmen ke-
resztül? – hallhattuk Jásdi Balázstól, 
az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és 
Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) 
munkatársától, egyben a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége (Matasz) 
hagyományőrző tagozatának vezető-
jétől. Hozzátette: a szakmai napon a 
külföldi vasúttársaságok vezérigaz-
gatói, szakmai vezetői előtt kellett bi-
zonyítaniuk, majd magán a rendezvé-
nyen a látogatók ezreit kápráztatták 
el bemutatójukkal.

Az ágyúlövések nem csak szóra-
koztattak vagy éppen a Gőzmoz-
dony Grand Prix-t indították el: a 

MÁV hősi halott-
jainak tiszteletére 
is megszólalt Csatti.

Az egyenruhák és 
a hagyományőrzők 
lövege mellett (amely-
ből 1943-ban 90 darab 
került a Magyar Királyi 
Honvédséghez, s elsősor-
ban Budapest védelme ér-
dekében vetették be azokat) 
a körítés is autentikus volt: a 
különböző műszerek, lőszeres-
ládák és persze a hatástalanított 
lőszerek szintén hitelesen idézték 
meg a második világháborút.

– A két vágány között szabályos 
tüzelőállást építettünk ki. Az „élő 
kiállítás” és a díszlövések igazán 
látványos elemmel gaz-
dagították a hétvégi ren-
dezvényt. Arra ugyanakkor 
vigyáznunk kellett, hogy a 
megfelelő méretű töltetek-
kel adjuk le a díszlövéseket. 
A biztonság mellett fontos volt, 
hogy szórakoztassuk, s ne riogas-
suk az érdeklődőket – jegyezte meg 
Jásdi Balázs.

Ez sikerült is: már most tudni, 
hogy „visszatapsolják” őket. Mint 
Schvéd Norbert igazgató a rendez-
vény után jelezte, az együttműködés 
folytatódni fog. Az eseményen Ta-
kács Attila dandártábornok nevében 
Demeter Attila alezredes, az MH 
HFKP társadalmi kapcsolatok és ha-

disírgondozó osztályának veze-
tője is részt vett, s persze jelen 

voltak az MH Katonai Köz-
lekedési Központ tagjai is, 

akik segítségével sikerült a 
teherautóval nagyon ne-

hezen megközelíthető 
helyre bevarázsolni a 

négy és fél tonnás 
Csattit.

Trautmann Balázs  Fotó:  Takács Vivien
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Dr. Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter nemzeti ünnepünk, október 23. 
alkalmából – beosztásában huzamos 
időn át végzett kiemelkedő tevé-
kenysége, valamint szakmai érdemei 
elismeréséül – adományozta a Szol-
gálati Érdemjel babérkoszorúval 
ékesített arany fokozatát Boros 
László Csaba alezredesnek, Tóth 
Zoltán alezredesnek; a Szolgálati 
Érdemjel arany fokozatát dr. Ács 
Tibor alezredesnek, Kovács Zoltán 
Imre alezredesnek, Nagymihály Zsolt 
alezredesnek, Tar László alezredes-
nek, Bálint Ákos főtörzszászlósnak, 
dr. Krajcsi Tibor Györgyné törzszász-
lósnak; a Szolgálati Érdemjel ezüst 
fokozatát Gergely Péter ezredesnek, 
dr. Sótér Andrea alezredesnek, Bauer 
Andrea Magdolna őrnagynak, Farkas 
Tamás őrnagynak, Gulyás Tibor őr-
nagynak, Kovács Endre őrnagynak, 
Ötvös Lajos őrnagynak, Paczári Attila 
őrnagynak, Pintér Zoltán őrnagynak, 
Török Lajos századosnak, Molnár 

Gábor István zászlósnak, Nagy Tibor 
főtörzsőrmesternek; a Szolgálati 
Érdemjel bronz fokozatát Balogh 
Attila József őrnagynak, Fazekas 
Tamás őrnagynak, Fekete Csaba 
Zoltán őrnagynak, Kézi Rudolf őr-
nagynak, Nagy Norbert őrnagynak, 
Sándor Zoltán őrnagynak, Szakasits 
Zsolt őrnagynak, Benczéné Molnár 
Edit századosnak, Meggyes Zsolt 
századosnak, Tóth Andrea százados-
nak, dr. Tóth Zoltán századosnak, 
Várszegi Márton Miklós századosnak, 
Barankai Ferenc zászlósnak, Dulai 
Zoltánné zászlósnak, Gyurina Ta-
másné zászlósnak, Herczeg Miklós 
zászlósnak, Orth Gábor zászlósnak, 
Szebik Róbert zászlósnak, Kun Nor-
bert főtörzsőrmesternek, Pölczmann 
Zoltán főtörzsőrmesternek; a Honvé-
delemért Kitüntető Cím I. fokozatát 
dr. Pollmann Ferenc főtanácsosnak, 
Kovács Józsefné közalkalmazottnak; 
a Honvédelemért Kitüntető Cím II. 
fokozatát Rizsavi Ferenc Tamás mun-

katársnak, dr. Bányai Anikó PhD köz-
alkalmazottnak, Harsányiné Bujdosó 
Andrea közalkalmazottnak, Pach Jó-
zsef közalkalmazottnak; a Honvéde-
lemért Kitüntető Cím III. fokozatát 
dr. Huszár Csilla kormánytisztviselő-
nek, Varga László kormánytisztvise-
lőnek, Csákvári Sándor tanácsosnak, 
Fogarasi Attila munkatársnak, Csitáry 
Tamás közalkalmazottnak, Ernhöff er 
János közalkalmazottnak, Mátics 
Ottó Attila közalkalmazottnak, Nagy 
Miklós Ernő közalkalmazottnak, dr. 
Róna-Tas Ágnes közalkalmazottnak, 
Szecsődi Julianna közalkalmazottnak, 
Vura Zsolt közalkalmazottnak.

Hazámat szolgálom

IN MEMORIAM
Az elhunytak névjegyzéke a 2018. szeptember 
24. és október 26. közötti időszakban beérkezett 
adatok alapján: Horgosi István szakaszvezető (58), 
Nemes László ny. ezredes, a Magyar Honvédség ha-
lottja (74), dr. Godó Ágnes ny. ezredes, a Magyar 
Honvédség halottja (90), Beyer Ernő ny. ezredes 
(85), dr. Nagy Sándor ny. ezredes (78), dr. Závodny 
László ny. ezredes (69), Galcsik György ny. ezre-
des (79), Mészáros András ny. ezredes (89), Ábra-
hám László ny. alezredes (86), Indri József Gyula 
ny. alezredes (66), Molnár Péter ny. alezredes (88), 
Szekendi Zoltán ny. alezredes (66), Tóth János ny. 
alezredes (67), Lénárt László ny. alezredes (89), 
Nagy János ny. alezredes (63), Pribék Gyula ny. al-
ezredes (81), Vida Sándor ny. alezredes (88), Zalai 
János ny. alezredes (76), Bartók Sándor ny. alezredes 
(85), Fekete Miklós ny. alezredes (73), Gál István ny. 
alezredes (75), Göttler Pál ny. alezredes (85), Hegyi 
József ny. alezredes (88), Petre Balázs ny. alezredes 
(64), Reisinger József ny. alezredes (86), dr. Déri 
Miklós ny. alezredes (87), Kustor István ny. alezre-
des (88), Megellai János ny. alezredes (84), Kádár 
József ny. alezredes (92), Martinkovits Imre ny. alez-
redes (88), Vajóczki Gyula ny. alezredes (66), Városi 
Imre ny. alezredes (83), Bajcsi Károly ny. őrnagy 
(75), Irimi József ny. őrnagy (89), Mandola Tibor ny. 

őrnagy (75), Stefanovszky Ernő ny. őrnagy (89), Gu-
bányi Géza ny. őrnagy (89), Gurka Péter Mihály ny. 
őrnagy (71), Csipe János ny. őrnagy (79), Mészáros 
Zoltán Tibor ny. őrnagy (91), Nagy Lajos ny. őrnagy 
(57), Auer Tibor ny. százados (85), Nyeste András 
ny. százados (76), Fehér Tibor ny. százados (60), 
Fekecs János ny. százados (67), Csesztvényi Csabáné 
ny. százados (70), Nagy István ny. főtörzszászlós 
(68), Bánfalvi Árpád ny. törzszászlós (82), Ferenczy 
Antal ny. törzszászlós (88), Gáborhelyi János ny. 
törzszászlós (86), Németh Mihály Ferenc ny. törzs-
zászlós (85), Sümegi János ny. törzszászlós (76), 
Végh Kálmán ny. törzszászlós (69), Bukta Béla ny. 
törzszászlós (87), Bartók Imre ny. törzszászlós (81), 
Karászi Lajos ny. törzszászlós (83), Kundrák János 
ny. törzszászlós (82), Lukács Antal ny. zászlós (72), 
Molnár István ny. zászlós (86), Szabó Imre ny. zász-
lós (77), Váczi Dániel ny. zászlós (63), Janthó Tamás 
ny. főtörzsőrmester (63), Kovács László ny. főtörzs-
őrmester (57), Dancsó Gábor ny. főtörzsőrmester 
(89), Németh József ny. főtörzsőrmester (89), Fehér 
Imréné ny. közalkalmazott (73), Jakab György Jó-
zsefné ny. közalkalmazott (76), Miklai Alfrédné ny. 
közalkalmazott (77), Győri János ny. közalkalmazott 
(68), Durecz Lajos ny. közalkalmazott (78).

EMLÉKÜKET KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK.
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